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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den 
Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 
1990-konvention vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemikalier på 
arbejdspladsen (konvention nr. 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (11463/2013),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 114 og 
artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 8, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C7-0236/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A7-0000/2013),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren tilslutter sig forslaget til Rådets afgørelse om at bemyndige medlemsstaterne til i 
Unionens interesse at ratificere de dele i konvention nr. 170 om kemikalier, der hører ind 
under EU's kompetence.

Konvention nr. 170 er et vigtigt instrument for beskyttelsen af arbejdstagere, miljøet og 
samfundet som helhed. Med henblik på at opnå sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
opfordrer ordføreren medlemsstaterne til hurtigst muligt at ratificere konvention nr. 170.


