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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0131),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, články 46 a 48, čl. 53 odst. 1, článek 62 a čl. 91 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C8-0118/2018),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a články 46 a 48 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci 
protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. září 
20181,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. října 20182,

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. února 2019 
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,
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– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro právní 
záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro 
práva žen a rovnost pohlaví (A8-0391/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto 
usnesení a které bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie ve vydání 
následujícím po vydání, v němž je zveřejněn konečný legislativní akt;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.



P8_TC1-COD(2018)0064

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zřizuje Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 
2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1149.)



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

Evropský parlament, Rada a Komise konstatují, že proces výběru umístění sídla Evropského 

orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) nebyl v době přijetí jeho zakládajícího nařízení 

dokončen. 

S poukazem na závazek loajální a transparentní spolupráce a na Smlouvy si jsou tyto tři 

orgány vědomy toho, jaký význam má od počátečních fází procesu výběru sídla orgánu ELA 

výměna informací.

Tato včasná výměna informací by všem třem orgánům usnadnila výkon jejich práv podle 

Smluv prostřednictvím souvisejících postupů.

Evropský parlament a Rada berou na vědomí záměr Komise přijmout veškeré vhodné kroky k 

tomu, aby zakládající nařízení obsahovalo ustanovení o umístění sídla orgánu ELA a aby se 

zajistilo, že tento orgán bude fungovat samostatně v souladu s uvedeným nařízením.


