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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li għal ħafna snin u għal parlament wara l-ieħor, il-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu kellu x’jaqsam ma’ persentaġġ għoli tal-leġiżlazzjoni ta’ kodeċiżjoni tal-PE. Fil-
fatt, filwaqt li ma kinux traskurati x-xogħol u l-opinjoniet tal-politika f’sens usa’, id-
dossiers tal-kodeċiżjoni kienu l-akbar parti mix-xogħol tal-Kumitat tat-Trasport; jinnota li 
dan mhux se jinbidel jekk it-Trattat ta’ Liżbona jkun ratifikat u tintuża l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja;

2. Jilqa’ l-inklużjoni intestatura ġdida bit-titolu “it-Turiżmu” fit-Trattat ta’ Liżbona; jinnota 
li l-Artikolu 195(1) tat-Trattat ta' Liżbona jistipula li l-Unjoni għandha tikkomplementa l-
azzjoni ta' l-Istati Membri fis-settur tat-turiżmu, b'mod partikolari billi tippromwovi l-
kompetittività ta' l-impriżi ta' l-Unjoni f'dak is-settur, u tinkoraġġixxi ambjent favorevoli 
għall-impriżi u l-iskambju ta’ l-aħjar prattika; 

3. Barra minn hekk, jilqa’ bi pjaċir id-dispożizzjoni li l-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
tirregola l-adozzjoni tal-proposti leġiżlattivi li jidħlu taħt dan it-Titolu;

4. F'dan il-kuntest iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra jekk hemmx bżonn ta’ 
leġiżlazzjoni jew azzjoni oħra sabiex jintlaħqu l-prijoritajiet identifikati mill-Parlament 
fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar it-Turiżmu tat-8 ta’ Settembru 2005 u tad-29 ta’ 
Novembru 2007, b’mod speċifiku dwar il-ġbir ta’ informazzjoni statistika fil-qasam tat-
turiżmu, dwar skema jew skemi ta’ klassifikazzjoni Ewropea għall-akkomodazzjoni tat-
turisti, u l-estensjoni tad-dispożizzjonijiet għall-ħarsien tal-konsumatur għas-siti ta’ l-
internet kollha li joffru l-btajjel; u sabiex jitressqu proposti leġiżlattivi jew miżuri oħra 
f’dan il-qasam;

5. Jilqa’ bi pjaċir il-fatt li l-Artikolu 207(5) tat-Trattat ta’ Liżbona jestendi l-proċedura ta’ 
kunsens għall-ftehimiet internazzjonali dwar l-avjazzjoni; iħeġġeġ f’dan il-kuntest li jsir 
użu sħiħ mill-Artikoli 83 u 84 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament li jippermettu lill-
Parlament li jitlob lill-Kunsill sabiex ma jiftaħx in-negozjati sakemm il-Parlament ikun 
iddikjara l-pożizzjoni tiegħu u jippermetti lill-Parlament, fuq il-bażi ta' rapport mill-
Kumitat responsabbli, sabiex jadotta rakkomandazzjonijiet fi kwalunkwe stadju tan-
negozjati sabiex dawn jitqiesu qabel il-konklużjoni tan-negozjati;

6. Jitlob li ssir reviżjoni meħtieġa tar-Regoli ta’ Proċedura sabiex jiġu jaqblu mat-Trattat ta’ 
Liżbona u sabiex tinżamm it-tifsira tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 83 u 84.
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