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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά για την εξουσιοδότηση των 
κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύμβαση 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την ασφάλεια κατά τη χρησιμοποίηση 
των χημικών προϊόντων στην εργασία (σύμβαση αριθ. 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11463/2013),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 114, το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), εδάφιο (v) και το 
άρθρο 218, παράγραφος 8, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(C7-0236/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια ενστερνίζεται την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει τα 
κράτη μέλη να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ένωσης, εκείνα τα μέρη της σύμβασης 
αριθ. 170 για τα χημικά προϊόντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης.

Η σύμβαση αριθ. 170 είναι ένα σημαντικό μέσο για την προστασία των εργαζομένων, του 
περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικώς. Για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, η εισηγήτρια παροτρύνει τα κράτη μέλη να κυρώσουν σύντομα τη σύμβαση αριθ. 
170.


