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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad daugelį metų, įvairių Parlamento kadencijų metu, Transporto ir turizmo 
komitetui teko didelė procentinė dalis visos Europos Parlamento veiklos, susijusios su 
teisėkūra pagal bendro sprendimo procedūrą; nors ir nebuvo pamirštama vykdyti platesnio 
pobūdžio politinės veiklos ir rengti nuomonių, didžioji Transporto komiteto veiklos dalis 
buvo susijusi su bendro sprendimo procedūros dokumentais; pažymi, kad padėtis nepakis, 
jei bus ratifikuota Lisabonos sutartis ir bus taikoma įprasta teisėkūros procedūra;

2. pritaria tam, kad į Lisabonos sutartį įtraukta nauja antraštinė dalis „Turizmas“; pažymi, 
kad Lisabonos sutarties 195 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog Sąjunga papildo valstybių 
narių veiksmus turizmo sektoriuje, ypač skatindama Sąjungos įmonių konkurencingumą 
šiame sektoriuje, įmonėms palankią aplinką ir keitimąsi pažangiąja patirtimi;

3. taip pat pritaria nuostatai, kad pasiūlymų dėl teisės aktų, patenkančių į šios antraštinės 
dalies taikymo sritį, priėmimą reglamentuos įprasta teisėkūros procedūra;

4. atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją apsvarstyti, ar reikia teisės aktų arba kitų veiksmų 
norint įgyvendinti prioritetus, nurodytus 2005 m. rugsėjo 8 d. ir 2007 m. lapkričio 29 d. 
Parlamento rezoliucijose dėl turizmo, konkrečiai – teisės aktų arba kitų veiksmų, susijusių 
su statistikos duomenų rinkimu turizmo srityje, Europos turistų apgyvendinimo 
klasifikavimo sistema ar sistemomis ir vartotojų apsaugos nuostatų taikymo srities 
išplėtimu taip, kad į ją patektų visos atostogų paslaugas siūlančios interneto svetainės; taip 
pat ragina Komisiją pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų ar kitų šios srities priemonių;

5. pritaria tam, kad pagal Lisabonos sutarties 207 straipsnio 5 dalį pritarimo procedūros 
taikymo sritis išplečiama taip, jog ši procedūra būtų taikoma tarptautiniams susitarimams 
aviacijos sektoriuje; atsižvelgdamas į tai, ragina naudotis visomis galimybėmis, 
suteikiamomis pagal Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 83 ir 84 straipsnius, pagal 
kuriuos Parlamentas gali prašyti Tarybos nepradėti derybų tol, kol jis nepateikė savo 
pozicijos, taip pat gali, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, bet kuriuo derybų metu 
patvirtinti rekomendacijas, kad į jas būtų atsižvelgta prieš baigiant derybas;

6. ragina bet kaip keičiant Darbo tvarkos taisykles, siekiant suderinti jas su Lisabonos 
sutartimi, išlaikyti esmines 83 ir 84 straipsnių nuostatas.
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