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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské 
unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání 
chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11463/2013),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 114, čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) podbodem v) a čl. 218 odst. 8 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (C7-0236/2013),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

1. souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a také vládám 
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh rozhodnutí Rady zmocnit členské státy, aby v zájmu Evropské unie 
ratifikovaly ty části úmluvy č. 170 o chemických látkách, které spadají do pravomoci Unie.

Úmluva č. 170 o chemických látkách je důležitým nástrojem ochrany pracovníků, životního 
prostředí a společnosti jako celku. Zpravodajka vyzývá členské státy, aby za účelem dosažení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci úmluvu č. 170 neprodleně ratifikovaly.


