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P8_TA(2019)0379
Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w
sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
–

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2017)0797),

–

uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b) Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek
Parlamentowi (C8-0006/2018),

–

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–

uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w
której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą
pomocniczości,

–

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23
maja 2018 r.1,

–

uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 lipca 2018 r.2,

–

uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela
Rady złożone pismem z dnia 18 lutego 2019 r. do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu
zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–

uwzględniając art. 59 Regulaminu,

1

Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 39.
Dz.U. C 387 z 25.10.2018, s. 53.

2

–

uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie
Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0355/2018),

1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.

przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P8_TC1-COD(2017)0355
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16
kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/... w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii
Europejskiej
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2019/1152.)

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji
Zgodnie z art. 23 dyrektywy Komisja dokona przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy po
upływie 8 lat od chwili wejścia w życie, aby móc zaproponować w razie potrzeby niezbędne
zmiany. W swoim sprawozdaniu Komisja zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę na
stosowanie art. 1 i 14 przez państwa członkowskie. Oceniając, czy państwa członkowskie
dokonały pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy do swoich krajowych systemów
prawnych, Komisja sprawdzi również zgodność z art. 14.

