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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Recorda que, ao longo de vários anos e de sucessivas legislaturas, a Comissão dos 
Transportes e do Turismo apreciou uma elevada percentagem de toda a legislação do 
Parlamento Europeu em co-decisão; embora não descurando o trabalho mais vasto de 
elaboração de políticas e de pareceres, os dossiês em co-decisão constituíram a maior
parte do trabalho da Comissão dos Transportes; nota que esta situação não se alterará, em 
caso de ratificação do Tratado de Lisboa e de recurso ao procedimento legislativo 
ordinário;

2. Congratula-se com a inclusão do turismo, enquanto novo Título, no Tratado de Lisboa; 
nota que o n.º 1 do artigo 195.º do Tratado de Lisboa prevê que a União complete a acção 
dos Estados-Membros no sector do turismo, nomeadamente através da promoção da 
competitividade das empresas da União neste sector, incentivando a criação de um clima 
propício para as empresas e o intercâmbio de boas práticas; regozija-se com os novos 
poderes do Parlamento no domínio do turismo e faz votos de que contribuam para a
elaboração de uma nova política de turismo para a União Europeia;

3. Saúda igualmente a disposição relativa ao procedimento legislativo ordinário para efeito 
de aprovação das propostas legislativas abrangidas por este Título;

4. A este respeito, insta a Comissão a considerar a necessidade, ou não, de legislação ou de 
outras medidas para cumprir as prioridades identificadas pelo Parlamento nas suas 
resoluções sobre o turismo, de 8 de Setembro de 20051 e de 29 de Novembro de 20072, 
especificamente sobre a recolha de dados estatísticos no sector do turismo, um regime ou 
regimes europeus de classificação do alojamento para turistas e o alargamento das 
disposições em matéria de protecção do consumidor a todos os sítios na Internet que 
disponibilizem oferta turística; e a apresentar propostas legislativas ou outras medidas 
neste domínio;

5. Congratula-se com a inclusão, através do artigo 189.º do Tratado de Lisboa, de uma base 
jurídica para uma política espacial europeia e da elaboração de um programa espacial 
europeu, segundo o processo legislativo ordinário;

6. Observa que as prestações de lançamento espacial, bem como as infra-estruturas que 
requerem, constituem actividades de transporte, que por este motivo deveria enquadrar-se 
no âmbito do Título VI do Tratado de Lisboa e ser da competência de fundo da Comissão 
dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu; pretende que as iniciativas da 
Comissão que se englobem neste segmento preciso do sector espacial recorram 
explicitamente a esta base jurídica;

                                               
1 JO C 193 E, de 17.8.2006, p. 325.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0575.
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7. Congratula-se com o facto de o n.º 5 do artigo 207.º do Tratado de Lisboa alargar a 
aplicação do processo de parecer favorável à celebração de acordos no domínio da aviação 
internacional; apela, a este respeito, à plena aplicação dos artigos 83.º e 84.º do Regimento 
do Parlamento, que permitem ao Parlamento instar o Conselho a não encetar negociações 
até que seja conhecida a posição do Parlamento e que permitem ao Parlamento, com base 
num relatório da comissão competente quanto à matéria de fundo, aprovar recomendações 
em qualquer fase das negociações a fim de que sejam consideradas antes da conclusão das 
negociações;

8. Solicita que toda e qualquer revisão do Regimento vise tornar as suas disposições 
consentâneas com o Tratado de Lisboa, no intuito de preservar a substância das 
disposições previstas nos artigos 83.º e 84.º.
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