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Declarația Comisiei privind pesticidele

Punând în aplicare articolul 11 alineatul (1) litera (b), Comisia va acorda o atenție deosebită pesticidelor care conțin
substanțe active, agenți fitoprotectori sau agenți sinergici clasificați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (1)
ca mutageni categoria 1A sau 1B, cancerigeni categoria 1A sau 1B, toxici pentru reproducere categoria 1A sau 1B sau
despre care se consideră că pot determina tulburări endocrine care ar putea cauza efecte adverse la oameni sau care sunt
foarte toxici sau care cauzează efecte critice, cum ar fi efecte neurotoxice sau imunotoxice pentru dezvoltare, obiectivul final
fiind evitarea utilizării lor.

P7_TA(2013)0243

Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri
generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la propunerea de directivă a
Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152
(COD))
(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
(2016/C 065/33)

Parlamentul European,
— având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0348),
— având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0191/2011),
— având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
— având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 2011 (1),
— după consultarea Comitetului Regiunilor,
— având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 10 aprilie 2013 de aprobare a
poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
— având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,
— având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru mediu,
sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0009/2013),
1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE,
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, JO L 353, 31.12.2008, p. 1-1355.
JO C 43, 15.2.2012, p. 47.
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2.
solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să
o înlocuiască cu un alt text;
3.
încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția
Parlamentului.

P7_TC1-COD(2011)0152
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iunie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/
…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 2004/40/CE

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2013/
35/UE.)

P7_TA(2013)0244

Un plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste
rezerve – 2 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din
18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care
exploatează aceste rezerve (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
(2016/C 065/34)

Parlamentul European,
— având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0498),
— având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0290/2012),
— având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
— având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 decembrie 2012 (1),
— având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,
— având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0146/2013),
1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.
solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să
o înlocuiască cu un alt text;
3.
încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția
Parlamentului.

(1)

JO C 44, 15.2.2013, p. 125.

