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Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu 
direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim 
uvjetima u Europskoj uniji (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2017)0797),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 153. stavak 1. točku (b) te stavak 2. 
točku (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija 
podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0006/2018),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno u okviru 
protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojem se 
izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 23. 
svibnja 2018.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. srpnja 2018.2,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor odbori u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
18. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te mišljenja 
Odbora za pravna pitanja i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0355/2018),

1 SL C 283, 10.8.2018., str. 39.
2 SL C 387, 25.10.2018., str. 53.



1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2017)0355

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi 
donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o  transparentnim i 
predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2019/1152.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije

U skladu s člankom 23. Direktive Komisija će preispitati primjenu Direktive najkasnije osam 
godina nakon njezina stupanja na snagu kako bi, prema potrebi, predložila potrebne izmjene. 
Komisija se obvezuje u svojem izvješću posebnu pozornost posvetiti primjeni članaka 1. i 14. 
u državama članicama. Komisija će usklađenost s člankom 14. provjeravati i pri procjeni jesu 
li države članice u potpunosti i pravilno prenijele Direktivu u svoja nacionalna zakonodavstva.


