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Međunarodni cestovni autobusni putnički prijevoz između pograničnih 
regija: kabotaža između Njemačke i Švicarske ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o Prijedlogu odluke 
Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg 
bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila 
kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog 
prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 
– 2019/0107(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2019)0221),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 2. stavak 1. i članak 91. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog 
Parlamentu (C9-0001/2019),

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 
25. rujna 2019.1,

– nakon savjetovanja s Odborom regija,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A9-0006/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
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nacionalnim parlamentima.



P9_TC1-COD(2019)0107

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. svibnja 2020. radi 
donošenja Odluke (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti 
Njemačkoj za izmjenu njezina bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa 
Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža prilikom pružanja usluga međunarodnog 
cestovnog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima između pograničnih 
regija tih dviju zemalja

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2020/853.)


