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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, naj v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je Odbor za promet in turizem več let in v različnih sklicih Parlamenta 
obravnaval velik delež vse zakonodaje, sprejete s postopkom soodločanja Evropskega 
parlamenta; čeprav ni zapostavljal širšega dela pri pripravi politik in mnenj so namreč 
spisi v postopku soodločanja predstavljali večji del dela Odbora za promet in turizem; 
ugotavlja, da se to ne bo spremenilo, če bo lizbonska pogodba ratificirana in se bo 
uporabljal redni zakonodajni postopek;

2. pozdravlja vključitev turizma kot novega naslova v lizbonsko pogodbo; ugotavlja, da 
člen 195(1) lizbonske pogodbe določa, da Unija dopolnjuje dejavnost držav članic v 
turističnem sektorju, zlasti s podpiranjem konkurenčnosti podjetij iz Unije na tem 
področju, s čimer spodbuja ugodno okolje za podjetja in izmenjavo najboljše prakse; 
pozdravlja nove pristojnosti Parlamenta na področju turizma in upa, da bodo te prispevale 
k razvoju nove turistične politike Evropske unije; 

3. nadalje pozdravlja določbo, da se za sprejemanje zakonodajnih predlogov, ki sodijo v ta 
naslov, uporablja redni zakonodajni postopek;

4. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj preuči, če morajo zakonodaja ali drugi ukrepi 
izpolnjevati prednostne naloge, ki jih je Parlament opredelil v svojih resolucijah o 
turizmu z dne 8. septembra 20051 in 29. novembra 20072, zlasti v zvezi z zbiranjem 
statističnih podatkov na področju turizma, evropsko shemo razvrščanja ali shemami za 
nastanitev turistov ter razširitvijo veljavnosti določb o varstvu potrošnikov na vse spletne 
strani, ki ponujajo počitnice; Komisijo poziva tudi, naj predlaga zakonodajne predloge ali 
druge ukrepe na tem področju;

5. pozdravlja uvedbo pravne podlage za evropsko vesoljsko politiko v členu 189 lizbonske 
pogodbe in oblikovanje evropskega vesoljskega programa v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom;

6. ugotavlja, da storitve izstreljevanja v vesolje in za to potrebna infrastruktura sodijo med 
prometne dejavnosti, ki bi jih kot takšne moral zajemati Naslov VI lizbonske pogodbe in 
bi morale biti v pristojnosti parlamentarnega Odbora za promet in turizem; poziva, naj se 
pobude Komisije, ki so povezane s tem specifičnim delom vesoljskega sektorja, izrecno 
sprejemajo na tej pravni podlagi;

7. pozdravlja dejstvo, da člen 207(5) lizbonske pogodbe razširja postopek privolitve na 
mednarodne sporazume o zračnem prevozu; v zvezi s tem poziva, naj se v celoti 
uporabita člena 83 in 84 Poslovnika, ki Parlamentu omogočata, da od Sveta zahteva, da 
ne začne pogajanj, dokler Parlament ne izrazi svojega stališča, ter omogočata, da 
Parlament na podlagi poročila pristojnega odbora na kateri koli stopnji pogajanj sprejme 

                                               
1 UL C 193 E, 17. 8. 2006, str. 325.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0575.
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priporočila in zahteva, da se upoštevajo pred koncem pogajanj;

8. poziva, naj morebitna revizija Poslovnika, ki ima za namen njegovo uskladitev z 
lizbonsko pogodbo, ohrani vsebino določb iz členov 83 in 84.
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