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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų 
labui ratifikuoti 1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl saugumo 
darbe naudojant chemines medžiagas (Konvenciją Nr. 170) projekto
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11463/2013),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v 
papunktį ir 218 straipsnio 8 dalį (C7-0236/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0000/2013),

1. pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuomonės referentė pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo įgalioti valstybes nares 
Sąjungos interesų labui ratifikuoti tas Cheminių medžiagų konvencijos Nr. 170 dalis, kurios 
priklauso Sąjungos kompetencijai.

Konvencija Nr. 170 yra svarbi darbuotojų, aplinkos ir visos visuomenės apsaugos priemonė.
Tam, kad būtų siekiama darbuotojų saugos ir sveikatos, nuomonės referentė ragina valstybes 
nares nedelsiant ratifikuoti Konvenciją Nr. 170.


