
Międzynarodowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci i innych członków 
rodziny * 

P7_TA(2010)0027 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji 
o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny 

(COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE)) 

(2010/C 341 E/23) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2009)0373), 

— uwzględniając art. 61 lit. c) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7-0156/2009), 

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” 
(COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 81 ust. 3 i art. 218 ust. 6 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 i art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0005/2010), 

1. zatwierdza zawarcie Konwencji; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia 
społecznego (Progress) ***I 

P7_TA(2010)0028 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1672/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia 

i solidarności społecznej – Progress (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)) 

(2010/C 341 E/24) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0340), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2, art. 129 oraz art. 137 ust. 2 lit. a) Traktatu WE, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0052/2009),
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— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur 
decyzyjnych” (COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 19 ust. 2, art. 149 i art. 153 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Budżetowej 
(A7-0049/2009), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu przedstawione poniżej stanowisko; 

2. odnotowuje załączone poniżej oświadczenie Komisji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym. 

P7_TC1-COD(2009)0091 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lutego 2010 r. 
w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2010/UE zmieniającej decyzję 
nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program na 

rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, decyzji nr 284/2010/UE.) 

ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenie komisji 

Dotyczy: Finansowanie europejskiego instrumentu mikrofinansowego 

Ustalono, że środki przeznaczone na finansowanie instrumentu mikrofinansowego z budżetu Unii na okres od 1 stycznia 
2010 r. do 31 grudnia 2013 r. wyniosą 100 mln EUR; środki te pochodzić będą częściowo ze zmniejszenia o 60 mln 
EUR budżetu przeznaczonego na program Progress. 

Komisja dołoży starań, aby w projekcie budŜetu przewidzieć wystarczający nieprzydzielony margines w granicach pułapu 
wydatków ustalonego w poddziale 1a w celu umożliwienia władzy budżetowej, tzn. Radzie i Parlamentowi, zwiększenia 
maksymalnie o 20 mln EUR budżetu przeznaczonego na program Progress na lata 2011–2013, zgodnie z pkt 37 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą
dzania finansami.
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Czwartek, 11 lutego 2010 r.


