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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι κατά τα τελευταία έτη και κατά τη διάρκεια αλλεπάλληλων
κοινοβουλευτικών θητειών, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ασχολήθηκε με ένα 
μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας που εγκρίθηκε με συναπόφαση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο· πράγματι, μολονότι οι πολιτικές εργασίες με την ευρύτερη έννοια και οι
γνωμοδοτήσεις δεν παραμελήθηκαν, οι φάκελοι της συναπόφασης απετέλεσαν το 
μεγαλύτερο μέρος του έργου της Επιτροπής Μεταφορών· επισημαίνει ότι η κατάσταση 
αυτή δεν θα αλλάξει με την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας και με την 
προσφυγή στην συνήθη νομοθετική διαδικασία· 

2. επιδοκιμάζει την συμπερίληψη του Τουρισμού ως νέου τίτλου στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· επισημαίνει ότι το Άρθρο 195(1) της Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι 
η Ένωση θα συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, 
κυρίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα, με την ενθάρρυνση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και με 
την ανταλλαγή των καλών πρακτικών· επιδοκιμάζει τις νέες εξουσίες του Κοινοβουλίου 
στον τομέα του τουρισμού και ελπίζει ότι αυτές θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέας 
πολιτικής τουρισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3. επιδοκιμάζει περαιτέρω τη διάταξη βάσει της οποίας η συνήθης νομοθετική διαδικασία 
θα διέπει την έγκριση νομοθετικών προτάσεων που εμπίπτουν στα πλαίσια του Τίτλου 
αυτού·

4. παροτρύνει στα πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον απαιτείται 
νομοθεσία ή άλλη δράση για την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων που παρατίθενται 
στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τον Τουρισμό της 8ης Σεπτεμβρίου 20051 και 
29ης Νοεμβρίου 20072, ειδικότερα για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών στον 
τομέα του τουρισμού, τη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
ταξινόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων, και την επέκταση των διατάξεων προστασίας 
του καταναλωτή σε όλους τους δικτυακούς τόπους που προσφέρουν διακοπές· και να 
υποβάλει νομοθετικές προτάσεις ή άλλα μέτρα για τον τομέα αυτό·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του  για τη δημιουργία, μέσω του άρθρου 189 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, μιας νομικής βάσης για ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του διαστήματος 
και την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος, σύμφωνα με την 
συνήθη νομοθετική διαδικασία·

6. διαπιστώνει πως οι υπηρεσίες διαστημικής εκτόξευσης καθώς και οι αναγκαίες προς 
τούτο υποδομές αποτελούν δραστηριότητες του τομέα μεταφορών, οι οποίες θα έπρεπε 
κατά συνέπεια να υπάγονται στον τίτλο VI της Συνθήκης της Λισαβόνας και στην 

                                               
1 ΕΕ C 193 Ε, 17.8.2006, σελ.325.
2 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0575.
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αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου· επιθυμεί οι 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής που άπτονται αυτού του συγκεκριμένου τμήματος 
διαστημικών δραστηριοτήτων να στηρίζονται με σαφή τρόπο επί αυτής της νομικής 
βάσης·

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Άρθρο 207(5) της Συνθήκης της Λισαβόνας επεκτείνει τη 
διαδικασία της σύμφωνης γνώμης στις συμφωνίες διεθνών αεροπορικών μεταφορών· 
παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, να γίνει πλήρης χρήση των άρθρων 83 και 84 του 
Κανονισμού του Κοινοβουλίου τα οποία επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να ζητήσει από το 
Συμβούλιο να μην ξεκινήσει διαπραγματεύσεις έως ότου δηλώσει το Κοινοβούλιο τη 
θέση του και να του επιτραπεί να εγκρίνει συστάσεις, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 
επιτροπής του, σε οιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων, και να ληφθούν αυτές
υπόψη πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων·

8. ζητεί σε περίπτωση αναθεώρησης του Κανονισμού προκειμένου να ευθυγραμμισθεί με 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας να διατηρηθεί η ουσία των διατάξεων των άρθρων 83 και 84.
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