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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat de Commissie vervoer en toerisme gedurende een aantal jaren met 
opeenvolgende parlementen een hoog percentage van alle wetgeving met 
medebeslissingsrecht van het Europees Parlement heeft behandeld, en dat hoewel ook 
aandacht is besteed aan beleidswerk en adviezen op breder terrein, in feite het grootste 
deel van het werk van de Commissie vervoer heeft bestaan uit medebeslissingsdossiers; 
merkt op dat hierin geen verandering zal komen als het Verdrag van Lissabon is 
geratificeerd en de normale wetgevingsprocedure wordt gevolgd; 

2. verwelkomt dat Toerisme als nieuwe titel in het Verdrag van Lissabon is opgenomen; 
merkt op dat de Unie volgens artikel 195, lid 1, van het Verdrag van Lissabon activiteiten 
van lidstaten in de toerismesector zal aanvullen, in het bijzonder door het 
concurrentievermogen van ondernemingen van de Unie in die sector te bevorderen, een 
voor ondernemingen gunstige omgeving aan te moedigen en door uitwisseling van beste 
praktijken; verwelkomt de nieuwe bevoegdheden van het Parlement op het gebied van 
toerisme en hoopt dat deze zullen bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuwe 
toerismebeleid voor de Europese Unie;

3. verwelkomt ook de bepaling dat aanvaarding van wetgevingsvoorstellen die onder deze 
titel vallen volgens de normale wetgevingsprocedure zal verlopen; 

4. verzoekt de Commissie in dit verband dringend te overwegen of wetgeving of andere 
maatregelen nodig zijn om tegemoet te komen aan de prioriteiten die door het Parlement 
zijn vastgesteld in zijn resoluties op het gebied van toerisme van 8 september 20051 en 29 
november 20072, vooral over het verzamelen van statistische informatie op het gebied 
van toerisme, een Europees classificatiesysteem of –systemen voor toeristische 
accommodatie en uitbreiding van de toepassing van voorschriften voor 
consumentenbeveiliging naar alle websites die vakanties aanbieden; en om wetgevende 
voorstellen of andere maatregelen op dit gebied naar voren te brengen; 

5. is verheugd over de invoering - met artikel 189 van het Verdrag van Lissabon – van een 
rechtsgrondslag voor een Europees ruimtevaartbeleid en de uitwerking van een Europees 
ruimtevaartprogramma, volgens de gewone wetgevingsprocedure;

6. merkt op dat het lanceren van ruimtevoertuigen en de hiervoor noodzakelijke 
infrastructuur onder de sector transport vallen, en daarom thuishoren onder titel VI van 
het Verdrag van Lissabon en de bevoegdheid ten principale van de Commissie vervoer en 
toerisme van het Parlement; wenst dat de initiatieven van de Commissie met betrekking 
tot dit speciale segment van de ruimtevaartsector expliciet deze rechtsgrondslag hebben;

7. verwelkomt het feit dat volgens artikel 207, lid 5, van het Verdrag van Lissabon de 
                                               
1 PB C 193 E van 17.8.2006, blz. 325.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0575.
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instemmingsprocedure ook van toepassing is op internationale luchtvaartovereenkomsten; 
dringt er in dit verband op aan dat volledig gebruik wordt gemaakt van artikel 83 en 84 
van het Reglement van het Parlement, waarin staat dat het Parlement de Raad kan 
verzoeken geen onderhandelingen aan te knopen voordat het Parlement zijn standpunt  
heeft bepaald en dat het Parlement op basis van een verslag van de ten principale 
bevoegde commissie in elk stadium van de onderhandelingen aanbevelingen kan 
aannemen, opdat hiermee rekening wordt gehouden voordat de onderhandelingen zijn 
afgerond;

8. verzoekt dat bij herzieningen van het Reglement met het oog op de aansluiting op het 
Verdrag van Lissabon, de essentie van de bepalingen in artikel 83 en 84 behouden blijft. 
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