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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. припомня, че в продължение на доста години и последователни парламенти 
комисията по транспорт и туризъм е работила по голям процентен дял от цялото 
законодателство на Европейския парламент по процедурата на съвместно вземане 
на решения; наистина, досиетата по процедурата на съвместно вземане на решения 
съставляват по-голямата част от работата на комисията по транспорта, като 
същевременно не са били пренебрегвани становищата и дейността, свързана с 
политиките с по-широк обхват; отбелязва, че това няма да се промени, ако се 
ратифицира Договорът от Лисабон и се използва обикновената законодателна 
процедура;

2. приветства включването на туризма като нов дял в Договора от Лисабон; отбелязва, 
че член 195, параграф 1, от Договора от Лисабон предвижда допълване от страна на 
Съюза на действията на държавите-членки в сектора на туризма, по-специално чрез 
насърчаване на конкурентоспособността на предприятията от Европейския съюз в 
този сектор, като се поощрява благоприятната среда за предприятията и обменът на 
добри практики; приветства новите правомощия на Парламента в областта на 
туризма и изразява надежда, че те ще допринесат за разработването на нова 
политика в областта на туризма за Европейския съюз; 

3. в допълнение приветства разпоредбата относно това, че приемането на 
законодателни предложения, които попадат в обхвата на този дял, ще се извършва 
в съответствие с обикновената законодателна процедура;

4. в този контекст настоятелно призовава Комисията да прецени дали е необходимо 
законодателство, или други действия, с цел изпълнение на приоритетите, посочени 
от Парламента в неговите резолюции относно туризма от 8 септември 2005 г.1 и 29 
ноември 2007 г.2, конкретно по отношение на събирането на статистическа 
информация в областта на туризма, европейска схема за класифициране или схеми 
за туристическо настаняване, както и разширяването на обхвата на разпоредбите 
относно защитата на потребителите, включвайки в него всички уебсайтове, които 
предлагат почивки; също така настоятелно призовава Комисията да представи 
законодателни предложения или други мерки в тази област;

5. приветства въвеждането, по силата на член 189 от Договора от Лисабон, на правна 
основа за европейска космическа политика и формулирането на европейска 
космическа програма в съответствие с обикновената законодателна процедура;

6. отбелязва, че услугите по изстрелване в космоса, както и инфраструктурата, която 
им е нужна, представляват транспортни дейности, които, като такива, следва да 
бъдат в обхвата на дял VІ от Договора от Лисабон, попадайки в компетенцията на  

                                               
1 OВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 325.
2  Приети текстове, P6_TA(2007)0575.
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комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент; призовава 
инициативите на Комисията в този конкретен сегмент на космическия сектор да се 
предприемат изрично на тази правна основа;

7. приветства факта, че член 207, параграф 5, от Договора от Лисабон разширява 
обхвата на процедурата на одобрение, като включва в него международните 
споразумения в областта на въздухоплаването; във връзка с това настоятелно 
призовава за пълно прилагане на членове 83 и 84 от правилника за дейността на 
Европейския парламент, които позволяват на Парламента да изисква от Съвета да 
не започва преговори, докато Парламентът не изложи своята позиция, както и да 
приема препоръки на всеки етап от преговорите, въз основа на доклад от 
компетентната комисия, които следва да бъдат взети предвид преди приключването 
на преговорите;

8. призовава при преразглеждане на правилника за дейността на Европейския 
парламент, с цел привеждането му в съответствие с Договора от Лисабон, да се 
запази същността на разпоредбите, съдържащи се в членове 83 и 84.
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