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EURÓPAI PARLAMENT 

Progress: 2010-es munkaterv és tevékenységek 

P7_TA(2009)0063 

Az Európai Parlament 2009. november 12-i állásfoglalása a Progress 2010-es éves munkatervéről és 
tevékenységeinek szakpolitikai területek szerinti listájáról 

(2010/C 271 E/01) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 
2006. október 24-i 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ( 1 ), 

— tekintettel a Progress 2010-es éves, Bizottság által javasolt munkatervére és tevékenységeinek szakpoli
tikai területek szerinti listájára, 

— tekintettel a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszköz (Progress 
mikrofinanszírozási eszköz) megteremtéséről szóló európai parlamenti és tanács határozatra irányuló 
bizottsági javaslatra (COM(2009)0333) és a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási 
program létrehozásáról szóló 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanács határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2009)0340), 

— tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapítá
sáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 8. cikkére ( 2 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a Parlament még nem fejezte be a mikrofinanszírozási eszközról szóló bizottsági javaslatok vizs
gálatát; mivel a Bizottságnak a mikrofinanszírozási eszközről szóló jogalkotási folyamat lezárultáig 
tartózkodnia kell a Progress pénzügyi keretét érintő egyedi intézkedések elfogadásától, 

1. ellenzi a Progress 2010-es éves, Bizottság által javasolt munkatervének és tevékenységei szakpolitikai 
területek szerinti listájának elfogadását;
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2. úgy véli, hogy az éves terv tervezete túllépi az 1999/468/EK határozatban meghatározott végrehajtási 
hatásköröket; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza az éves terv tervezetét, és nyújtson be újat a bizottságnak, 
mihelyt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodásra jutott a Bizottságnak a mikrofinan
szírozási eszközről szóló javaslatával kapcsolatban (COM(2009)0333) és az 1672/2006/EK határozat módo
sítására irányuló bizottsági javaslattal kapcsolatban (COM(2009)0340); 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagál
lamok kormányainak és parlamentjeinek. 

EU–Oroszország csúcstalálkozó 2009. november 18-án, Stockholmban 

P7_TA(2009)0064 

Az Európai Parlament 2009. november 12-i állásfoglalása a 2009. november 18-i, stockholmi 
EU–Oroszország csúcstalálkozó előkészítéséről 

(2010/C 271 E/02) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti 
meglévő partnerségi és együttműködési megállapodásra ( 1 ) (PEM), valamint az új EU–Oroszország szer
ződésről 2008-ban megkezdett tárgyalásokra, 

— tekintettel az EU-nak és Oroszországnak a 2003. május 31-én, Szentpéterváron tartott 11. EU–Orosz
ország csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatban meghatározott azon célkitűzésére, hogy 
létrehozzanak egy közös gazdasági térséget, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének közös 
térségét, a külső biztonság területén folytatandó együttműködés közös térségét, valamint a kutatás és 
oktatás - beleértve a kulturális aspektusokat is - közös térségét (négy közös térség), 

— tekintettel az Oroszországról és az EU-Oroszország kapcsolatokról szóló korábbi jelentéseire és állás
foglalásaira, különösen az oroszországi emberi jogi aktivisták meggyilkolásáról szóló, 2009. szeptember 
17-i állásfoglalására ( 2 ), az energiabiztonság külső aspektusairól szóló, 2009. szeptember 17-i állásfog
lalására ( 3 ), valamint a 2008. június 26–27-én, Hanti-Manszijszkban tartott EU–Oroszország csúcstalál
kozóról szóló, 2008. június 19-i állásfoglalására ( 4 ), 

— tekintettel az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottság által, a 2009. február 16–17-én, 
Brüsszelben tartott 11. ülését követően kiadott záró nyilatkozatra és ajánlásokra, 

— tekintettel az EU–Oroszország Állandó Partnerségi Tanács 2009. október 19-én, Brüsszelben tartott 
ülésének eredményeire, 

— tekintettel az EU-Oroszország emberi jogi konzultációkra,
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