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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības 
interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 1990. gada Konvenciju par 
drošību ķīmisko vielu izmantošanā darba vietā (Konvencija Nr. 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11463/2013),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 114. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta 
v) punktu un 218. panta 8. punktu (C7-0236/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ieteikumu (A7-0000/2013),

1. sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Referente atbalsta projektu Padomes lēmumam atļaut dalībvalstīm Savienības interesēs 
ratificēt tās Ķīmisko vielu konvencijas Nr. 170 daļas, kuras ir Savienības kompetencē.

Konvencija Nr. 170 ir svarīgs darba ņēmēju, vides un visas sabiedrības aizsardzības 
instruments. Lai garantētu drošību un veselības aizsardzību darbā, referente mudina 
dalībvalstis nevilcinoties ratificēt Konvenciju Nr. 170.


