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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et mitmete aastate jooksul ja järjestikuste parlamendikoosseisude ajal on 
transpordi- ja turismikomisjon tegelenud suure osaga kõikidest Euroopa Parlamendi 
kaasotsustamismenetlusega seotud õigusaktidest ja kuigi komisjon on tegelenud samas ka 
üldisema poliitilise töö ja arvamuste esitamisega, on kaasmenetluses olevad toimikud 
moodustanud transpordikomisjoni tööst kõige suurema osa; märgib, et see ei muutu, kui 
Lissaboni leping ratifitseeritakse ja hakatakse kasutama õigusloome tavamenetlust;

2. tunneb heameelt, et turism arvati Lissaboni lepingu uute jaotiste hulka; märgib, et 
Lissaboni lepingu artikli 195 lõikes 1 sätestatakse, et liit täiendab liikmesriikide tegevust 
turismisektoris, eriti edendades liidu ettevõtjate konkurentsivõimet selles sektoris, 
ergutades soodsa keskkonna loomist ettevõtjate arendamiseks ja heade tavade vahetamist; 
tunneb heameelt parlamendi uute volituste üle turismivaldkonnas ja loodab, et need 
aitavad kaasa uue Euroopa Liidu turismipoliitika väljatöötamisele; 

3. samuti väljendab heameelt sätte üle, et nimetatud jaotise alla kuuluvate õigusloome 
ettepanekute vastuvõtmise suhtes kehtib seadusandlik tavamenetlus;

4. seoses sellega nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks, kas parlamendi turismi käsitlevate 8.
septembri 20051. aasta ja 29. novembri 20072. aasta resolutsioonide prioriteetide 
saavutamiseks on vajalikud õigusaktid või muud meetmed, eelkõige seoses statistilise 
teabe kogumisega turismivaldkonnas, Euroopa klassifitseerimissüsteemi- või 
süsteemidega majutusettevõtetele ja tarbijakaitsesätete laiendamisega kõikidele 
puhkusereise pakkuvatele veebisaitidele; ja esitaks nimetatud valdkonna kohta 
õigusloomeettepanekuid või võtaks teisi meetmeid;

5. tunneb heameelt asjaolu üle, et Lissaboni lepingu artikliga 189 luuakse õiguslik alus 
Euroopa kosmosepoliitikale ja Euroopa kosmoseprogrammi väljatöötamisele 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt;

6. märgib, et kosmosesse lennutamise teenused ja selleks vajalik infrastruktuur on osa 
transpordialasest tegevusest, mida tuleks käsitleda Lissaboni lepingu VI jaotises ning see 
peaks kuuluma transpordi- ja turismikomisjoni vastutusalasse;  nõuab, et komisjoni 
algatused kosmosesektori nimetatud konkreetses valdkonnas toetuksid selgesõnaliselt 
eelmainitud õiguslikule alusele;

7. tervitab asjaolu, et Lissaboni lepingu artikli 207 lõikega 5 laiendatakse 
nõusolekumenetlust rahvusvahelistele lennunduskokkulepetele; nõuab tungivalt, et seoses 
sellega kasutataks täiel määral ära parlamendi kodukorra artikleid 83 ja 84, mis 
võimaldavad parlamendil esitada taotluse, et nõukogu ei alustaks läbirääkimisi enne, kui 
parlament on esitanud oma seisukoha, ja parlament võib mistahes hetkel läbirääkimiste 
jooksul teha vastutava komisjoni raporti alusel soovitusi ning taotleda, et neid võetaks 

                                               
1  ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 325.
2  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0575.
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arvesse enne asjaomase lepingu sõlmimist;

8. nõuab artiklite 83 ja 84 sätete sisu säilitamist, kui kodukorda hakatakse läbi vaatama, et 
viia see kooskõlla Lissaboni lepinguga.
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