
A gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtása * 

P7_TA(2010)0027 

Az Európai Parlament 2010. február 11-i jogalkotási állásfoglalása a gyermektartás és a családi 
tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény Európai Közösség által 
történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0373 – C7- 

0156/2009 – 2009/0100(NLE)) 

(2010/C 341 E/23) 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0373), 

— tekintettel az EK-Szerződés 61. cikkének c) pontjára és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0156/2009), 

— tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a 
folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közle
ményre (COM(2009)0665), 

— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésére és 218. cikke (6) 
bekezdésének b) pontjára, 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0005/2010), 

1. jóváhagyja az egyezmény megkötését; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Progress foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program ***I 

P7_TA(2010)0028 

Az Európai Parlament 2010. február 11-i jogalkotási állásfoglalása a Progress közösségi 
foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)) 

(2010/C 341 E/24) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0340), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, 
129. cikkére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0052/2009),
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— tekintettel a Bizottságnak „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közleményére (COM(2009)0665), 

— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 19. cikkének (2) 
bekezdésére, 149. cikkére és 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére 
(A7-0049/2009), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. figyelembe veszi a Bizottság mellékelt nyilatkozatát; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek. 

P7_TC1-COD(2009)0091 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. február 11-én került elfogadásra a 
Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló 
1672/2006/EK határozat módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 

elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási 
aktussal, 284/2010/EU határozat.) 

MELLÉKLET 

A Bizottság nyilatkozata 

Tárgy: Az európai mikrofinanszírozási eszköz finanszírozása 

Az európai mikrofinanszírozási eszközhöz az Unió költségvetéséből biztosított pénzügyi hozzájárulás összegét a 2010. 
január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra 100 millió euróban határozták meg; ennek finanszírozása részben a 
Progress programra szánt költségvetés 60 millió euróval való csökkentéséből történik. 

A Bizottság gondoskodni fog arról, hogy a költségvetés-tervezetében elegendő tartaléksáv maradjon az 1a. alfejezetbe 
tartozó kiadások számára megállapított felső értékhatáron belül annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság, azaz a 
Tanács és a Parlament a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 
2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjának megfelelően maximum 20 millió euróval növelhesse a 
Progress programhoz a 2011–2013-as időszakban rendelt költségvetés összegét.
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