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Европейски орган по труда ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2018)0131),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46, член 48, член 53, параграф 1, 
член 62 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-
0118/2018),

— като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

— като взе предвид член 294, параграф 3, член 46 и член 48 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство 
Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 20 септември 2018 г.1,

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2018 г.2,

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 
съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 

1 OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 128.
2 OВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 16.



от 21 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по бюджети, комисията по транспорт и туризъм, 
комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A8-0391/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено 
към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален 
вестник на Европейския съюз в броя, следващ този, в който се публикува 
окончателният законодателен акт;

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.



P8_TC1-COD(2018)0064

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с 
оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти 
(ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 
2016/344 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 
на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 
2019/1149.)



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват, че процесът на избор на 

местоположението на седалището на Европейския орган по труда (ЕОТ) все още не е 

приключил към момента на приемане на регламента за учредяването  му. 

Като припомнят задължението  за лоялно и прозрачно сътрудничество и Договорите, 

трите институции признават значението на обмена на информация от началните етапи 

на процеса на избор на седалището на ЕОТ.

Обменът на информация на такъв ранен етап ще улесни трите институции при 

упражняването на правата им съгласно Договорите в хода на съответните процедури.

Европейският парламент и Съветът отбелязват намерението на Комисията да 

предприеме всички подходящи мерки, за да може в учредителния регламент да бъде 

включена разпоредба относно местоположението на седалището на ЕОТ, както и да 

гарантира, че ЕОТ извършва дейността си самостоятелно в съответствие с посочения 

регламент.


