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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że przez lata i w ciągu kolejnych kadencji parlamentarnych Komisja 
Transportu i Turystyki zajmowała się dużą częścią całości prawodawstwa Parlamentu 
Europejskiego w ramach procedury współdecyzji i mimo że szeroko pojęte prace 
polityczne i opinie nie były zaniedbywane, akty przyjmowane w procedurze współdecyzji 
stanowiły przeważającą część prac Komisji Transportu; zauważa, że nie ulegnie to 
zmianie, jeżeli traktat z Lizbony zostanie ratyfikowany i używana będzie zwyczajna 
procedura legislacyjna;

2. z zadowoleniem przyjmuje ujęcie turystyki jako nowego tytułu w traktacie z Lizbony; 
zauważa, że art. 195 ust. 1 traktatu z Lizbony przewiduje, że Unia uzupełnia działania 
państw członkowskich w sektorze turystyki, w szczególności poprzez promowanie 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych w tym sektorze, zachęcając do tworzenia 
sprzyjającego klimatu dla przedsiębiorstw i do wymiany sprawdzonych wzorców; 
z zadowoleniem przyjmuje nowe uprawnienia Parlamentu w zakresie turystyki i wyraża 
nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju nowej polityki Unii Europejskiej w tej 
dziedzinie; 

3. ponadto z zadowoleniem odnosi się do postanowienia, zgodnie z którym przyjmowanie 
wniosków legislacyjnych objętych tym tytułem odbywać się będzie zgodnie ze 
zwyczajną procedurą legislacyjną;

4. w tym kontekście nalega, by Komisja rozważyła, czy akt prawny lub inne działanie jest 
konieczne do zrealizowania priorytetów określonych w rezolucji Parlamentu w sprawie 
turystyki z dnia 8 września 2005 r.1 i z 29 listopada 2007 r.2, w szczególności do 
zbierania danych statystycznych w dziedzinie turystyki, europejskiego systemu lub 
systemów klasyfikacji turystycznych baz noclegowych, a także rozszerzenia przepisów 
dotyczących ochrony konsumentów na wszystkie strony internetowe zawierające oferty 
wakacyjne; nalega również na przedstawienie wniosków legislacyjnych lub innych 
środków w tej dziedzinie;

5. z uznaniem przyjmuje wprowadzenie na mocy art. 189 traktatu z Lizbony podstawy 
prawnej dla sektora przestrzeni kosmicznej oraz opracowanie europejskiego programu 
kosmicznego zgodnie ze zwykłą procedurą legislacyjną;

6. 4 b. zauważa, że usługi świadczone w zakresie startów kosmicznych i niezbędna 
infrastruktura należą do działań związanych z transportem, które z racji tej powinny być 
objęte zakresem stosowania postanowień tytułu VI traktatu z Lizbony oraz wchodzić 
w zakres kompetencji parlamentarnej Komisji Transportu i Turystyki; domaga się, by 
inicjatywy Komisji dotyczące tej specyficznej części sektora przestrzeni kosmicznej 
opierały się jednoznacznie na tej podstawie prawnej;

                                               
1 Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, s. 325.
2  Teksty przyjęte P6_TA(2007)0575.
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7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że art. 207 ust. 5 traktatu z Lizbony rozszerza zakres 
obowiązywania procedury zgody na międzynarodowe porozumienia lotnicze; nalega 
w tym kontekście na pełne stosowanie art. 83 i 84 Regulaminu Parlamentu, które 
umożliwiają Parlamentowi zwrócenie się do Rady o nieotwieranie negocjacji, dopóki 
Parlament nie zajmie stanowiska, a także umożliwiają Parlamentowi przyjęcie na każdym 
etapie negocjacji – na podstawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej –
zaleceń do uwzględnienia przed zamknięciem negocjacji;

8. wzywa do zachowania istoty przepisów art. 83 i 84 przy każdej zmianie Regulaminu 
dostosowującej go do traktatu z Lizbony.
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