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Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 
2018/0064(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0131),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 46, art. 48, art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 91 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0118/2018),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 46 i 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 
września 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2018 r.2,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 21 
lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do przyjęcia stanowiska Parlamentu, 

1 Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 128.
2 Dz.U. C 461 z 21.12.2018, s. 16.



zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również 
opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Transportu i Turystyki, 
Komisję Prawną, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0391/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 
rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej w numerze następującym po numerze, w którym zostanie opublikowany 
ostateczny akt ustawodawczy;

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(2018)0064

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 
kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/... ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniającego 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylającego 
decyzję (UE) 2016/344

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/1149.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Parlament Europejski, Rada i Komisja odnotowują, że proces wyboru siedziby Europejskiego 

Urzędu ds. Pracy nie został jeszcze zakończony w momencie przyjęcia rozporządzenia 

ustanawiającego ten urząd. 

Przypominając o zobowiązaniu do lojalnej i przejrzystej współpracy oraz przypominając o 

Traktatach, trzy instytucje podkreślają wartość wymiany informacji począwszy od wstępnych 

etapów procedury wyboru siedziby Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Taka wczesna wymiana informacji ułatwiłaby wszystkim trzem instytucjom wykonanie ich 

praw wynikających z Traktatów za pośrednictwem odnośnych procedur.

Parlament Europejski i Rada odnotowują intencję Komisji do podjęcia wszelkich 

odpowiednich kroków, tak aby rozporządzenie ustanawiające zawierało przepis dotyczący 

lokalizacji siedziby Urzędu oraz aby zadbać o autonomiczne funkcjonowanie Urzędu zgodnie 

z tym rozporządzeniem.


