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Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0131),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 46, 48, 53(1), 62 in 91(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-
0118/2018),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju člena 294(3) ter členov 46 in 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek 
zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. septembra 
20181,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 9. oktobra 20182,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 21. februarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

1 UL C 440, 6.12.2018, str. 128.
2 UL C 461, 21.12.2018, str. 16.



– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora 
za proračun, Odbora za promet in turizem, Odbora za pravne zadeve, Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov (A8-0391/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej 
resoluciji, ki bo objavljena v seriji L Uradnega lista Evropske unije v izdaji, ki sledi 
izdaji, v kateri bo objavljen končni zakonodajni akt;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0064

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Evropskega organa za delo, spremembi uredb (ES) št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in 
(EU) 2016/589 ter razveljavitvi Odločbe (EU) 2016/344

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/1149.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

Evropski parlament, Svet in Komisija ugotavljajo, da postopek izbire lokacije sedeža 

Evropskega organa za delo v času sprejemanja uredbe o njegovi ustanovitvi še ni bil 

zaključen. 

Tri institucije opozarjajo na zavezo iskrenega in preglednega sodelovanja ter na Pogodbi in 

priznavajo pomen izmenjave informacij od začetnih faz postopka za izbiro sedeža Evropskega 

organa za delo.

Ob takšni zgodnji izmenjavi informacij bi tri institucije lažje uveljavljale svoje pravice v 

skladu s Pogodbama v okviru povezanih postopkov.

Evropski parlament in Svet se seznanita z namero Komisijo, da sprejme vse ustrezne ukrepe, 

da bo uredba o ustanovitvi vsebovala določbo o lokaciji sedeža Evropskega organa za delo in 

zagotovi, da bo organ deloval avtonomno v skladu z navedeno uredbo.


