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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a vegyi anyagok biztonságos munkahelyi 
használatáról szóló 1990. évi 170. számú egyezményének az Európai Unió érdekében 
történő tagállami megerősítésére való felhatalmazásról szóló tanácsi 
határozattervezetről
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11463/2013),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkével és 
218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikke 
(8) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre 
(C7-0236/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ajánlására (A7-0000/2013),

1. egyetért a Tanács határozattervezetével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a tanácsi határozatra irányuló javaslatot, amely felhatalmazza a 
tagállamokat arra, hogy az Unió érdekében megerősítsék a 170. számú vegyianyag-
egyezmény uniós hatáskörbe tartozó részeit.

A 170. számú egyezmény a munkavállalók, a környezet és a társadalom egészének védelme 
szempontjából fontos eszköz. A munkahelyi egészség és biztonság elérése érdekében az 
előadó ösztönzi a tagállamokat a 170. számú egyezmény mihamarabbi ratifikálására.


