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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. felidézi hogy több éven és egymást követő parlamenti cikluson keresztül a Közlekedési 
és Idegenforgalmi Bizottság az európai parlamenti együttdöntési eljárások jelentős 
részével foglalkozott; valójában az együttdöntési ügyek képezték a Közlekedési Bizottság 
munkájának nagyobb részét, miközben a szélesebb körű politikai tevékenység és a 
véleményezési feladatok sem lettek lehanyagolva;  megjegyzi, hogy a helyzet a 
Lisszaboni Szerződés megerősítésével és a rendes jogalkotási eljárás bevezetésével sem 
fog megváltozni;

2. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződésbe új címként bekerült a turizmus; megjegyzi, hogy 
a Lisszaboni Szerződés 195. cikk (1) bekezdése értelmében az Unió a turizmus terén 
kiegészíti a tagállamok tevékenységét, különösen a szektorban működő uniós 
vállalkozások versenyképességének támogatásával, kedvező vállalkozási környezet és a 
bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzésével; 

3. üdvözli továbbá azon rendelkezést, miszerint a rendes jogalkotási eljárás fog vonatkozni 
az említett cím hatálya alá tartozó jogalkotási javaslatok elfogadására;

4. e tekintetben sürgeti a Bizottságot annak megfontolására, hogy szükségesnek lát-e 
jogalkotási vagy egyéb lépéseket a Parlament idegenforgalomról szóló 2005. szeptember 
8-i és 2007. november 29-i állásfoglalásaiban megjelölt prioritások megvalósítása 
érdekében, különös tekintettel az idegenforgalmi szektorban a statisztikai adatok 
gyűjtésére, az idegenforgalmi szálláshelyek európai osztályozási rendszerére vagy 
rendszereire, és a fogyasztóvédelmi rendelkezések kiterjesztésére az utazásokat kínáló 
valamennyi weboldal tekintetében; továbbá, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatokat 
vagy egyéb intézkedéseket e területen;

5. üdvözli azon tényt, hogy a Lisszaboni Szerződés 207. cikk (5) bekezdése kiterjeszti a 
jóváhagyási eljárást a nemzetközi légiforgalmi megállapodásokra; e tekintetben sürgeti a 
Parlament eljárási szabályzata 83. és 84. cikkei nyújtotta lehetőség teljes körű 
kiaknázását, miszerint a Parlament felkérheti a Tanácsot, hogy a Parlament 
álláspontjának kialakításáig ne indítson tárgyalásokat, illetve a tárgyalások során 
bármikor ajánlásokat fogadhat el az illetékes bizottság jelentése alapján, amiket 
figyelembe kell venni a tárgyalások lezárása előtt.

6. felszólít arra, hogy az eljárási szabályzat Lisszaboni Szerződéshez való igazítás céljából 
történő bármilyen módosítása a 83. és 84. cikkek lényegi megváltoztatása nélkül történjen.
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