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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2015)0366 

Paket aranžmani i povezani putni aranžmani ***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima 

u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 

2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 

90/314/EEZUZ (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (09173/3/2015 – C8-0281/2015), 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. 

prosinca 2013.1, 

– uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju2 o prijedlogu Komisije upućenom 

Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0512), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu 

potrošača (A8-0297/2015), 

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju; 

2. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji; 

3. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća; 

4. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 

297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

5. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci 

                                                 
1  SL C 170, 5.6.2014., str. 73. 
2  Usvojeni tekstovi od 12.3.2014., P7_TA(2014)0222. 



 

 

propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u 

Službenom listu Europske unije; 

6. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 

 



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

Izjava Komisije  

Prilikom revizije radnog dokumenta službi Komisije od 3. prosinca 2009. naslovljenog 

„Smjernice o provedbi/primjeni Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi” 

Komisija će se također osvrnuti na pitanje poslovne prakse pri čemu pružatelji usluga 

putovanja koji svoje usluge stavljaju na tržište putem interneta, pružaju dodatne usluge na 

skriven, nejasan ili dvosmislen način, poput skrivanja mogućnosti da se ne rezerviraju 

dodatne usluge. Komisija će obavijestiti Parlament o tome kako su njegovi stavovi uzeti u 

obzir kada se usvoji revizija Smjernica. 

 


