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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om 
in het belang van de Europese Unie het verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik 
van chemische stoffen bij de arbeid, 1990, van de Internationale Arbeidsorganisatie te 
bekrachtigen (Verdrag nr. 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11463/2013),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 114 en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v, en artikel 218, lid 8, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0236/2013),

– gezien de artikelen 81 en 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-
0000/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.



PE519.835v01-00 6/6 PR\1005083NL.doc

NL

TOELICHTING

De rapporteur is tevreden met het voorstel voor een besluit van de Raad om de lidstaten te 
machtigen in het belang van de Unie die delen van verdrag nr. 170 betreffende chemische 
stoffen te bekrachtigen die onder de bevoegdheid van de Unie vallen.

Verdrag nr. 170 is een belangrijk instrument voor de bescherming van de werknemers, het 
milieu en de maatschappij als geheel. Om gezondheid en veiligheid op het werk te realiseren 
moedig de rapporteur de lidstaten aan verdrag nr. 170 snel te ratificeren. 


