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Európai Munkaügyi Hatóság ***I
Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai 
Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0131),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
46. cikkére, 48. cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére és 91. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0118/2018),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 
valamint 46. és 48. cikkére,

– tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 20-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. október 9-i véleményére2,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. 
február 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 

1 HL C 440., 2018.12.6., 128. o.
2 HL C 461., 2018.12.21., 16. o.



álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményeire (A8-0391/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 
nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapja a végleges jogalkotási aktus 
közzétételét követő számának L sorozatában tesznek közzé;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2018)0064

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került 
elfogadásra az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 
492/2011/EU és az (EU) 2016/589 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/344 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi 
rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1149 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megjegyzik, hogy az Európai Munkaügyi 

Hatóság székhelyének kiválasztására irányuló eljárás az alapító rendelet elfogadásakor nem 

zárult le. 

A három intézmény – emlékeztetve az őszinte és átlátható együttműködés iránti 

elkötelezettségre és a Szerződésekre – elismeri az információcsere értékét az Európai 

Munkaügyi Hatóság székhelyének kiválasztására irányuló folyamat kezdeti szakaszától fogva.

Az ilyen korai információcsere megkönnyítené a három intézmény számára a Szerződésekben 

foglalt jogaik gyakorlását a vonatkozó eljárások során.

Az Európai Parlament és a Tanács tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy megtesz 

minden megfelelő lépést annak érdekében, hogy az alapító rendelet tartalmazzon az Európai 

Munkaügyi Hatóság székhelyére irányuló rendelkezést, és gondoskodik arról, hogy az 

Európai Munkaügyi Hatóság az említett rendelettel összhangban autonóm módon működjön.


