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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0366 

Paketna potovanja in povezani potovalni aranžmaji ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o stališču Sveta 

v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 

2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 

Direktive Sveta 90/314/EGS (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09173/3/2015 – C8-0281/2015), 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 

20131, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi2 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0512), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo 

potrošnikov (A8-0297/2015), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. upošteva izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji; 

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

                                                 
1  UL C 170, 5.6.2014, str. 73. 
2  Sprejeta besedila z dne 12.3.2014, P7_TA(2014)0222. 



 

 

5. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Komisije 

Pri reviziji delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2009 „Navodila za 

izvajanje/uporabo Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah“ bo Komisija 

obravnavala tudi vprašanje poslovnih praks, pri katerih ponudniki potovalnih storitev, ki svoje 

storitve tržijo na spletu, ponujajo dodatne storitve na prikrit, nejasen ali dvoumen način, kot je 

skrivanje možnosti, da se dodatne storitve ne izberejo. Ko bodo revidirana navodila sprejeta, 

bo Komisija obvestila Parlament o tem, kako so bila upoštevana njegova stališča. 

 

 


