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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за упълномощаване на държавите членки да 
ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно
безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на 
Международната организация на труда (Конвенция № 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (11463/2013),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 114, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, 
параграф 8 от Договора за функционирането на ЕС (C7-0236/2013),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2013),

1. одобрява предложението за решение на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 
членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението за решение на Съвета държавите членки да 
бъдат упълномощени да ратифицират, в интерес на Съюза, онези части от Конвенция 
№ 170 относно химикалите, които попадат в обхвата на компетентност на Съюза.

Конвенция № 170  е важен инструмент за защита на работниците, околната среда и 
обществото като цяло. За да бъдат постигнати здравословни и безопасни условия на 
труд, докладчикът насърчава държавите членки да ратифицират своевременно 
Конвенция № 170. 


