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TEXTE ADOPTATE
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Autoritatea Europeană a Muncii ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 –
2018/0064(COD))
(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
Parlamentul European,
–

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului
(COM(2018)0131),

–

având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 46. articolul 48, articolul 53
alineatul (1), articolul 62 și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C80118/2018),

–

având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–

având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolele 46 și 48 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,

–

având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul
Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în
care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 septembrie
20181,

–

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 octombrie 20182,

–

având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului
69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 februarie 2019, de a aproba poziția
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Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,
–

având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–

având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și
avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru
afaceri juridice, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0391/2018),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la
prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii
Europene, în ediția următoare celei în care este publicată versiunea finală a actului
legislativ;

3.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0064
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea
adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de
abrogare a Deciziei (UE) 2016/344
(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde
cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1149.)

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ
Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei
Parlamentul European, Consiliul și Comisia observă că procesul de stabilire a sediului
Autorității Europene a Muncii nu era încheiat la momentul adoptării regulamentului său de
instituire.
Reamintind angajamentul privind o cooperare sinceră și transparentă și reamintind prevederile
tratatelor, cele trei instituții recunosc valoarea schimbului de informații începând cu etapele
inițiale ale procesului de alegere a sediului Autorității Europene a Muncii.
Un astfel de schimb timpuriu de informații le-ar permite celor trei instituții să își exercite mai
ușor drepturile, în conformitate cu tratatele, prin procedurile aferente.
Parlamentul European și Consiliul iau notă de intenția Comisiei de a lua toate măsurile
corespunzătoare pentru ca regulamentul de instituire să prevadă o dispoziție privind stabilirea
sediului Autorității Europene a Muncii și să se asigure că aceasta funcționează în mod
autonom, în concordanță cu regulamentul respectiv.

