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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do 
ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w 
pracy z 1990 r. (konwencja nr 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (11463/2013),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 114, 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) podpunkt (v) i art. 218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C7-0236/2013),

– uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0010/2013),

1. wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa 
członkowskie do ratyfikacji, w interesie Unii, tych części konwencji nr 170 dotyczącej 
substancji chemicznych, które objęte są zakresem kompetencji Unii.

Konwencja nr 170 jest ważnym instrumentem ochrony pracowników, środowiska i 
społeczeństwa jako całości. W celu realizacji bezpieczeństwa i higieny pracy sprawozdawca 
zachęca państwa członkowskie do sprawnej ratyfikacji konwencji nr 170. 


