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TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl pesticidų

Įgyvendindama 11 straipsnio 1 dalies b punktą, Komisija ypač daug dėmesio skirs pesticidams, kurių sudėtyje yra veikliųjų
medžiagų, apsauginių medžiagų arba sinergiklių, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (1) priskiriami prie 1A ar 1B
kategorijos mutagenų, 1A ar 1B kategorijos kancerogenų, 1A ar 1B kategorijos toksinį poveikį reprodukcijai turinčių
medžiagų arba pripažįstami turinčiais endokrininės sistemos ardomųjų savybių, galinčių turėti neigiamą poveikį žmonėms,
arba yra itin toksiški, arba kurių poveikis, pvz., neurotoksinis arba imunotoksinis, vystymuisi yra kritinis, kad galiausiai
būtų išvengta tų pesticidų naudojimo.

P7_TA(2013)0243

Būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių
laukų) keliama rizika darbuotojams ***I
2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB
16 straipsnio 1 dalyje) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
(2016/C 065/33)

Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0348),
— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0191/2011),
— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
— atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),
— pasikonsultavęs su Regionų komitetu,
— atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 10 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,
— atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos
komiteto nuomonę (A7-0009/2013),
1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

(1)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
OL C 43, 2012 2 15, p. 47.

(1)
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2.
ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti
jo tekstą nauju tekstu;
3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

P7_TC1-COD(2011)0152
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/…/ES dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2013/35/ES.)

P7_TA(2013)0244

Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametis planas (2) ***I
2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008,
nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 –
2012/0236(COD))
(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
(2016/C 065/34)

Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0498),
— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0290/2012),
— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
— atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,
— atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0146/2013),
1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.
ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti
jo tekstą nauju tekstu;
3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 44, 2013 2 15, p. 125.

