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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme 
Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti pri 
používaní chemických látok pri práci z roku 1990 (dohovor č. 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11463/2013),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 114, 
článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0236/2013),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

1. udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa splnomocňujú členské štáty, aby 
v záujme Únie ratifikovali tie časti dohovoru č. 170 o chemických látkach, ktoré spadajú do 
právomoci Únie.

Dohovor č. 170 je dôležitým nástrojom na ochranu pracujúcich, životného prostredia 
a spoločnosti ako celku. V záujme zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 
spravodajkyňa nabáda členské štáty, aby urýchlene ratifikovali dohovor č. 170.


