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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li għal numru ta' snin u għal parlament wieħed wara l-ieħor, il-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu kellu x’jaqsam ma’ persentaġġ għoli tal-leġiżlazzjoni ta’ 
kodeċiżjoni tal-Parlament Ewropew, u fil-fatt, filwaqt li l-ħidma u l-opinjonijiet ta' 
politika f'sens usa’ma ġewx ittraskurati, id-dossiers tal-kodeċiżjoni kienu jikkostitwixxu 
l-akbar parti mill-ħidma tal-Kumitat tat-Trasport; jinnota li dan mhux se jinbidel jekk it-
Trattat ta’ Liżbona jkun irratifikat u tintuża l-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

2. Jilqa’ b'sodisfazzjon l-inklużjoni ta' l-intestatura ġdida 'Turiżmu' fit-Trattat ta’ Liżbona; 
jinnota li l-Artikolu 195(1) tat-Trattat ta' Liżbona jistipula li l-Unjoni għandha 
tikkomplementa l-azzjoni ta' l-Istati Membri fis-settur tat-turiżmu, b'mod partikulari billi 
tippromwovi l-kompetittività ta' l-impriżi ta' l-Unjoni f'dak is-settur, u billi tħeġġeġ 
ambjent favorevoli għall-impriżi u l-iskambju ta’ l-aħjar prattika; jilqa' b'sodisfazzjon is-
setgħat il-ġodda tal-Parlament fil-qasam tat-turiżmu u jispera li dawn jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp ta' politika tat-turiżmu ġdida għall-Unjoni Ewropea; 

3. Barra minn hekk, jilqa’ b'sodisfazzjon id-dispożizzjoni li l-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja se tirregola l-adozzjoni tal-proposti leġiżlattivi li jaqgħu taħt dan it-Titolu;

4. F'dan il-kuntest iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra jekk hemmx bżonn ta’ 
leġiżlazzjoni jew azzjoni oħra sabiex jintlaħqu l-prijoritajiet identifikati mill-Parlament 
fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar it-Turiżmu tat-8 ta’ Settembru 20051 u tad-29 ta’ 
Novembru 20072, b’mod speċifiku dwar il-ġbir ta’ informazzjoni statistika fil-qasam tat-
turiżmu, dwar skema jew skemi ta’ klassifikazzjoni Ewropea għall-akkomodazzjoni tat-
turisti, u l-estensjoni tad-dispożizzjonijiet għall-ħarsien tal-konsumatur għas-siti ta’ l-
internet kollha li joffru l-btajjel; u sabiex tressaq proposti leġiżlattivi jew miżuri oħra 
f’dan il-qasam;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-introduzzjoni ta' bażi legali taħt l-Artikolu 189 tat-Trattat ta' 
Liżbona għal politika Ewropea ta' l-ispazju u l-formulazzjoni ta' programm spazjali 
Ewropew skond il-proċedura legiżlattiva ordinarja;

6. Jinnota li s-servizzi għall-varar fl-ispazju u l-infrastruttura neċessarja jikkostitwixxu 
attivitajiet ta' trasport li bħala tali għandhom ikunu koperti bit-Titolu VI tat-Trattat ta' 
Liżbona u għandhom ikunu r-responsabilità tal-Kumitat Parlamentari għat-Trasport u t-
Turiżmu; jitlob li l-inizjattivi tal-Kummissjoni relatati ma' din il-parti speċifika tas-settur 
ta' l-ispazju jittieħdu b'mod espliċitu skond din il-bażi legali;

7. Jilqa’ b'sodisfazzjon il-fatt li l-Artikolu 207(5) tat-Trattat ta’ Liżbona jestendi l-proċedura 
ta’ kunsens għall-ftehimiet internazzjonali dwar l-avjazzjoni; f’dan il-kuntest iħeġġeġ li 

                                               
1  ĠU C 193 E, 17.8.2006, p. 325.
2  Testi Adottati, P6_TA(2007)0575.
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jsir użu sħiħ mill-Artikoli 83 u 84 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament li jippermettu 
lill-Parlament li jitlob lill-Kunsill sabiex ma jiftaħx in-negozjati qabel ma l-Parlament 
ikun iddikjara l-pożizzjoni tiegħu u jippermettu wkoll lill-Parlament li, fuq il-bażi ta' 
rapport mill-Kumitat responsabbli, jadotta rakkomandazzjonijiet fi kwalunkwe stadju tan-
negozjati sabiex dawn jitqiesu qabel il-konklużjoni tan-negozjati;

8. Jitlob li kwalunkwe reviżjoni tar-Regoli ta’ Proċedura li ssirilhom biex jiġu konformi 
mat-Trattat ta’ Liżbona żżomm is-sustanza tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 83 u 84.
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