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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka daudzu gadu laikā un vairākos parlamentos pēc kārtas Transporta un tūrisma 
komiteja ir strādājusi ar procentuāli lielu daļu no visiem Eiropas Parlamenta koplēmuma 
tiesību aktiem; patiešām, lai gan nav atstāti novārtā plašākas politikas darbi un atzinumi, 
tomēr koplēmuma lietas ir veidojušas Transporta komitejas darba lielāko daļu; atzīmē, ka 
tas nemainīsies, ja Lisabonas līgums tiks ratificēts un tiks izmantota parastā likumdošanas 
procedūra;

2. atzinīgi vērtē tūrisma kā jaunas pozīcijas iekļaušanu Lisabonas līgumā; atzīmē, ka 
Lisabonas līguma 195. panta 1. punkts nosaka, ka Savienība papildina darbību, ko veic 
dalībvalstis tūrisma jomā, jo sevišķi veicinot Savienības uzņēmumu konkurētspēju šajā 
jomā, sekmējot labvēlīgu vidi uzņēmumiem un labākās prakses apmaiņu;

3. turpina atzinīgi vērtēt noteikumu par to, ka parastā likumdošanas procedūra regulēs to 
tiesību aktu priekšlikumu pieņemšanu, kuri ietilpst šajā pozīcijā;

4. šajā kontekstā mudina Komisiju apsvērt, vai ir vajadzīga tiesību aktu izstrāde vai citi 
pasākumi, lai apmierinātu tās prioritātes, ko ir noteicis Parlaments savās 2005. gada 
8. septembra un 2007. gada 29. novembra rezolūcijās par tūrismu, jo sevišķi par
statistikas informācijas vākšanu tūrisma jomā, Eiropas klasifikācijas shēmu vai tūristu 
mītņu shēmām un patērētāju aizsardzības noteikumu paplašināšanu uz visām brīvdienu 
piedāvājumu tīmekļa vietnēm; izvirzīt tiesību aktu priekšlikumus vai ierosināt citus
pasākumus šajā jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līguma 207. panta 5. punkts paplašina piekrišanas 
procedūru attiecībā uz starptautiskajiem aviācijas nolīgumiem; šajā kontekstā mudina, lai 
tiktu pilnībā izmantots Eiropas Parlamenta Reglamenta 83. un 84. pants, kas ļauj 
Parlamentam pieprasīt Padomei neuzsākt sarunas, kamēr Parlaments nav paziņojis savu 
nostāju, un ļauj Parlamentam, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu, jebkurā 
sarunu fāzē pieņemt ieteikumus, kas ir jāņem vērā pirms sarunu noslēgšanas;

6. aicina, pārskatot Reglamentu, lai to saskaņotu ar Lisabonas līgumu, saglabāt Reglamenta 
83. panta un 84. panta noteikumu būtību.
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