
AD\723132CS.doc PE404.729v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2008/2063(INI)

29. 5. 2008

STANOVISKO
Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k nové úloze a úkolům Parlamentu podle Lisabonské smlouvy
(2008/2063(INI))

Navrhovatel(*): Paolo Costa

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu



PE404.729v02-00 2/5 AD\723132CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\723132CS.doc 3/5 PE404.729v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. znovu připomíná, že po řadu let a několik po sobě následujících parlamentních období 
spolupracoval Výbor pro dopravu a cestovní ruch na velkém podílu veškeré legislativy 
Evropského parlamentu v rámci postupu spolurozhodování, přičemž není opomíjena ani 
činnost v širší oblasti tvorby politik a vydávání stanovisek, tvoří opatření přijímaná
spolurozhodováním větší část práce Výboru pro dopravu; konstatuje, že pokud bude 
ratifikována Lisabonská smlouva a bude používán řádný legislativní postup, bude tomu 
tak i nadále;

2. vítá zahrnutí cestovního ruchu jako nové hlavy do Lisabonské smlouvy; konstatuje, že 
čl. 195 odst. 1 Lisabonské smlouvy stanoví, že Unie doplňuje činnost členských států 
v oblasti cestovního ruchu, zejména podporou konkurenceschopnosti podniků Unie v této 
oblasti, a podporuje příznivé prostředí pro podnikání a výměnu osvědčených postupů; 
vítá nové pravomoci Parlamentu v oblasti cestovního ruchu a věří, že přispějí k rozvoji 
nové politiky cestovního ruchu pro Evropskou unii; 

3. dále vítá ustanovení, že návrhy právních předpisů spadajících pod tuto hlavu budou 
přijímány řádným legislativním postupem;

4. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby uvážila, zda je třeba právních předpisů či jiných 
opatření za účelem splnění priorit stanovených Parlamentem v jeho usneseních 
o cestovním ruchu ze dne 8. září 20051 a 29. listopadu 20072, zejména ohledně sběru 
statistických údajů z oblasti cestovního ruchu, evropského klasifikačního systému nebo 
systému turistického ubytování a rozšíření ustanovení na ochranu spotřebitele na veškeré 
internetové stránky, na kterých jsou nabízeny rekreační produkty; a aby předložila návrhy 
právních předpisů nebo jiných opatření pro tuto oblast;

5. vítá, že článek 189 Lisabonské smlouvy vytváří právní základ pro evropskou politiku pro 
oblast vesmíru a pro vypracování evropského kosmického programu v rámci řádného 
legislativního postupu;

6. konstatuje, že vypouštění do kosmu a infrastruktura, kterou tato činnost vyžaduje, patří 
k dopravě, proto by na ně měla být uplatňována hlava VI Lisabonské smlouvy, a tudíž by 
pro ně měl být věcně příslušný Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského 
parlamentu; žádá, aby iniciativy Komise týkající se této konkrétní části odvětví vesmíru 
výslovně vycházely z tohoto právního základu;

7. vítá skutečnost, že čl. 207 odst. 5 Lisabonské smlouvy rozšiřuje postup souhlasu na 
mezinárodní dohody v oblasti letectví; v této souvislosti naléhavě žádá, aby byly v plné 
míře uplatňovány články 83 a 84 jednacího řádu Parlamentu, jež mu umožňují vyzvat 
Radu, aby nezahajovala jednání, dokud Parlament nevyjádří svůj postoj, a jež umožňují 

                                               
1 Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 325.
2  Přijaté texty, P6_TA(2007)0575.
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Parlamentu na základě zprávy příslušného výboru přijímat ve všech fázích jednání 
doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením jednání;

8. vyzývá k revizi jednacího řádu za účelem jeho harmonizace s Lisabonskou smlouvou 
při zachování podstaty ustanovení článků 83 a 84.
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