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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că în decursul anilor și pe durata mai multor legislaturi succesive, Comisia 
pentru transport și turism a contribuit la un număr semnificativ de acte legislative 
adoptate de Parlamentul European în cadrul procedurii de codecizie și că, fără ca 
activitatea generală referitoare la politici și avize să fi fost neglijată, dosarele din cadrul 
acestei proceduri au predominat în activitatea acestei Comisii; observă că această situație 
nu se va schimba dacă Tratatul de la Lisabona va fi ratificat și se va folosi procedura 
legislativă ordinară;

2. salută includerea turismului ca nou titlu în Tratatul de la Lisabona; observă că articolul 
195 alineatul (1) din Tratatul de la Lisabona stipulează că Uniunea Europeană 
completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea 
competitivității întreprinderilor din acest sector din Uniune, încurajând crearea unui 
mediu favorabil întreprinderilor și schimbul de bune practici; salută noile atribuții ale 
Parlamentului în domeniul turismului și speră că acestea vor contribui la elaborarea unei 
noi politici a Uniunii Europene în acest domeniu; 

3. salută de asemenea dispoziția conform căreia procedura legislativă ordinară 
reglementează adoptarea propunerilor legislative ce intră sub incidența acestui titlu;

4. în acest context solicită Comisiei să ia în considerare dacă este nevoie de legislație sau de 
alte acțiuni pentru a îndeplini prioritățile stabilite de Parlament în rezoluțiile sale privind 
turismul din 8 septembrie 20051 și din 29 noiembrie 20072, în special în ce privește 
colectarea de date statistice în domeniul turismului, crearea unui/unor sistem(e) de 
clasificare europene pentru serviciile de cazare și extinderea domeniului de aplicare a 
dispozițiilor în materie de protecția consumatorului pentru toate paginile de internet ce 
oferă servicii de vacanță; solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative sau alte 
măsuri în domeniu;

5. salută instituirea, pe baza articolului 189 din Tratatul de la Lisabona, a unui temei legal 
pentru elaborarea unei politici europene în domeniul spațial și înființarea unui program 
spațial european pe baza procedurii legislative ordinare;

6. observă că activitățile de lansări spațiale, precum și infrastructurile care le sunt necesare, 
constituie activități de transport, care ar trebui, în consecință, să fie reglementate de titlul 
VI din Tratatul de la Lisabona și să fie de competența Comisiei pentru transport și turism 
a Parlamentului; dorește ca inițiativele Comisiei referitoare la acest segment specific al 
sectorului spațial să se bazeze explicit pe acest temei juridic;

7. salută faptul că articolul 207 alineatul (5) din Tratatul de la Lisabona extinde domeniul de 
aplicare a procedurii de aviz conform în cazul acordurilor internaționale privind aviația; 

                                               
1 JO C 193 E, 17.8.2006, p. 325.
2 Texte Adoptate, P6_TA(2007)0575.
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în acest context, solicită utilizarea pe deplin a normelor 83 și 84 din Regulamentul de 
procedură al Parlamentului care îi permit acestuia din urmă să solicite Consiliului să nu 
inițieze negocierile înainte ca Parlamentul să își facă cunoscută poziția și îi permit 
acestuia, pe baza raportului Comisiei competente, să adopte recomandări în orice etapă a 
negocierilor pentru ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea 
negocierilor;

8. solicită ca orice revizuire a Regulamentului de procedură în vederea armonizării acestuia 
cu Tratatul de la Lisabona să păstreze conținutul dispozițiilor din articolele 83 și 84.
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Membri titulari prezenți la votul final Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El 
Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco 
Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, 
Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean 
Marinescu, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, 
Reinhard Rack, Brian Simpson

Membri supleanți prezenți la votul final Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Membri supleanți (articolul 178 alineatul 
(2)) prezenți la votul final
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