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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije 
ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij 
pri delu iz leta 1990 (Konvencija št. 170)
(11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11463/2013),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 114 in 218(6) 
ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0236/2013),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),

1. odobri osnutek sklepa Sveta,

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka soglaša z osnutkom sklepa Sveta, s katerim bi države članice pooblastil, da v 
interesu Evropske unije ratificirajo tiste dele konvencije Mednarodne organizacije dela o 
varnosti pri uporabi kemikalij (št. 170), ki so v pristojnosti Unije.

Konvencija št. 170 je pomemben instrument za zaščito delavcev, okolja in družbe na splošno.
Poročevalka zaradi uveljavljanja zdravja in varnosti pri delu poziva države članice, naj 
konvencijo hitro ratificirajo.


