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(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

REZOLUCJE 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Wniosek dotyczący decyzji Komisji w sprawie rocznego programu prac Progress 
na 2010 r. i wykaz działań według działów 

P7_TA(2009)0063 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie projektu harmonogramu 
prac na rok 2010 w odniesieniu do programu Progress oraz wykazu działań według działów 

tematycznych, zaproponowanych przez Komisję 

(2010/C 271 E/01) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
2006 r. ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – 
Progress ( 1 ), 

— uwzględniając projekt harmonogramu prac na rok 2010 w odniesieniu do programu Progress oraz 
wykaz działań według działów tematycznych, zaproponowanych przez Komisję, 

— uwzględniając wniosek Komisji w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego (Instrument 
Mikrofinansowy Progress) (COM(2009)0333) oraz wniosek Komisji w sprawie decyzji Parlamentu Euro
pejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress (COM(2009)0340), 

— uwzględniając art. 8 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 2 ), 

— uwzględniając art. 88 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że Parlament nie zakończył analizy wniosków Komisji dotyczących instrumentu 
mikrofinansowego; mając na uwadze, że Komisja powinna powstrzymać się od przyjmowania konkret
nych środków dotyczących przydziałów finansowych przeznaczonych na program Progress do 
momentu zakończenia procesu legislacyjnego związanego z instrumentem mikrofinansowym, 

1. sprzeciwia się przyjęciu projektu harmonogramu prac na rok 2010 w odniesieniu do programu 
Progress oraz wykazu działań według działów tematycznych, zaproponowanych przez Komisję;
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2. jest zdania, iż ten program roczny wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w decyzji 
1999/468/WE; 

3. wzywa Komisję do wycofania projektu programu rocznego, a także do przedłożenia komisji nowego 
projektu, gdy tylko Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągną porozumienie w odniesieniu do wniosku 
Komisji w sprawie instrumentu mikrofinansowego (COM(2009)0333) oraz jej wniosku zmieniającego 
decyzję 1672/2006/WE (COM(2009)0340); 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Szczyt UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r. 

P7_TA(2009)0064 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przygotowań do 
szczytu UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r. 

(2010/C 271 E/02) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając obecną umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską ( 1 ), a także rozpoczęte w roku 2008 negocjacje 
w sprawie nowego traktatu UE-Rosja, 

— uwzględniając cel UE i Rosji określony we wspólnym oświadczeniu wydanym po zakończeniu 11. 
szczytu UE-Rosja, który odbył się w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., dotyczący utworzenia 
wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
wspólnej przestrzeni współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólnej przestrzeni 
badań naukowych i edukacji z uwzględnieniem aspektów kulturalnych (cztery wspólne przestrzenie), 

— uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji i stosunków między UE 
a Rosją, a w szczególności rezolucję z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zabójstw obrońców praw 
człowieka w Rosji ( 2 ), rezolucję z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zewnętrznych aspektów bezpie
czeństwa energetycznego ( 3 ) oraz rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie szczytu UE-Rosja, 
który odbył się w dniach 26-27 czerwca 2008 r. w Chanty-Mansyjsku ( 4 ), 

— uwzględniając oświadczenie końcowe oraz zalecenia komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja z 11. 
posiedzenia, które odbyło się w Brukseli w dniach 16-17 lutego 2009 r., 

— uwzględniając wynik posiedzenia Stałej Rady Partnerstwa UE-Rosja, które odbyło się w Brukseli w dniu 
19 października 2009 r., 

— uwzględniając konsultacje między UE a Rosją w sprawie praw człowieka,
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