
PA\718064DA.doc PE404.729v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Transport- og Turismeudvalget

2008/2063(INI)

15.4.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af Lissabontraktaten
(2008/2063(INI))

Rådgivende ordfører(*): Paolo Costa

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 47



PE404.729v01-00 2/3 PA\718064DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\718064DA.doc 3/3 PE404.729v01-00

DA

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Transport- og Turismeudvalget over en årrække og i flere valgperioder har 
behandlet en stor procentdel af Parlamentets fælles beslutningsprocedurer. Uden at den 
mere generelle politik og udtalelser er blevet forsømt, er det dog fælles 
beslutningsprocedurer, som har udgjort størstedelen af Transportudvalgets arbejde; 
bemærker, at dette ikke vil ændre sig, hvis Lissabontraktaten ratificeres, og den 
almindelige lovgivningsprocedure anvendes;

2. glæder sig over indføjelsen af Turisme som et nyt afsnit i Lissabon-traktaten; bemærker, 
at Lissabontraktatens artikel 195, stk. 1, fastsætter, at Unionen skal supplere 
medlemsstaternes indsats i turistsektoren, især ved at fremme konkurrenceevnen for 
Unionens virksomheder inden for denne sektor og tilskynde til et gunstigt klima for 
virksomheder og udveksling af bedste praksis;

3. glæder sig desuden over bestemmelsen om, at den almindelige lovgivningsprocedure 
finder anvendelse i forbindelse med vedtagelsen af de lovforslag, som falder ind under 
dette afsnit;

4. tilskynder i denne forbindelse Kommissionen til at overveje, hvorvidt der er behov for 
lovgivning eller andre tiltag med henblik på at imødekomme de prioriteter, som er fastsat 
i Parlamentets beslutninger om turisme af 8. september 2005 og 29. november 2007, 
særligt om indsamling af statistiske oplysninger om turisme, et europæisk 
klassifikationssystem eller -systemer til indkvartering af turister, og udvidelsen af 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser for alle hjemmesider, som tilbyder ferier, og til at 
fremsætte lovforslag eller andre tiltag inden for dette område;

5. hilser det faktum, at Lissabontraktatens artikel 207, stk. 5, udvider proceduren med 
samstemmende udtalelse til internationale luftfartsaftaler velkommen; opfordrer i den 
forbindelse til, at der gøres fuld brug af forretningsordenens artikel 83 og 84, som gør det 
muligt for Parlamentet at anmode Rådet om ikke at indlede forhandlinger, inden 
Parlamentet har tilkendegivet sin holdning, og gør det muligt for Parlamentet på 
baggrund af en betænkning fra det ansvarlige udvalg på ethvert tidspunkt i 
forhandlingerne at vedtage anbefalinger, som skal tages i betragtning, inden afslutningen
af forhandlingerne;

6. opfordrer til, at enhver revision af forretningsordenen tilpasses Lissabontraktaten med 
henblik på at bevare indholdet i de bestemmelser, der er fastsat i artikel 83 og 84.
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