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Europsko nadzorno tijelo za rad ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu 
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad 
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0131),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 46., članak 48., članak 53. stavak 1., 
članak 62. i člana 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s 
kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0118/2018),

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članke 46. i 48. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije,

– uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno okviru 
protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se 
izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 20. rujna 
2018.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 9. listopada 2018.2,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
21. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

1 SL C 440, 6.12.2018., str. 128.
2 SL C 461, 21.12.2018., str. 16.



– uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenja 
Odbora za proračune, Odbora za promet i turizam, Odbora za pravna pitanja, Odbora za 
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odbora za prava žena i jednakost 
spolova (A8-0391/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. prima na znanje izjavu Parlamenta, Vijeća i komisije priloženu ovoj Rezoluciji, koja će 
biti objavljena u seriji L Službenog lista Europske unije, u izdanju nakon onog u kojem 
je objavljen konačni zakonodavni akt;

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2018)0064

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog 
nadzornog tijela za rad, izmjeni uredaba (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 
2016/589 i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/344 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/1149.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Europski parlament, Vijeće i Komisija napominju da postupak odabira lokacije sjedišta 

Europskog nadzornog tijela za rad (ELA) u trenutku donošenja Uredbe o osnivanju Europskog 

nadzornog tijela za rad još nije dovršen. 

Podsjećajući na obvezu lojalne i transparentne suradnje te podsjećajući na Ugovore, tri 

institucije prepoznaju vrijednost razmjene informacija od početne faze postupka odabira 

sjedišta Europskog nadzornog tijela za rad.

Tom ranom razmjenom informacija trima bi se institucijama povezanim postupcima olakšalo 

ostvarivanje prava iz Ugovora.

Europski parlament i Vijeće primaju na znanje namjeru Komisije da poduzme sve 

odgovarajuće korake kako bi se uredbom o osnivanju predvidjela odredba o lokaciji sjedišta 

Europskog nadzornog tijela za rad i kako bi se osiguralo da Europsko nadzorno tijelo za rad 

djeluje autonomno u skladu s tom uredbom.


