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SUGESTII

Comisia pentru transport şi turism recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. reaminteşte că de-a lungul anilor şi a mai multor legislaturi succesive, Comisia pentru 
transport şi turism s-a ocupat de un procent ridicat din legislaţia PE ce implică procesul 
de codecizie. Într-adevăr, dosarele de codecizie constituie cea mai mare parte din 
activităţile comisiei pentru transport, chiar dacă activităţile privind politicile şi avizele nu 
au fost neglijate; observă că această situaţie nu se va schimba dacă Tratatul de la 
Lisabona va fi ratificat şi se va folosi procedura legislativă ordinară;

2. salută includerea turismului ca nou titlu în Tratatul de la Lisabona; observă că articolul 
195 alineatul (1) din Tratatul de la Lisabona stipulează că Uniunea Europeană 
completează acţiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea 
competitivităţii în domeniul întreprinderilor Uniunii acest sector, încurajând crearea unui 
mediu favorabil întreprinderilor şi schimbului de bune practici; 

3. salută dispoziţia conform căreia procedura legislativă ordinară reglementează adoptarea 
propunerilor legislative ce intră sub incidenţa acestui titlu;

4. în acest context solicită Comisiei să ia în considerare dacă este nevoie de legislaţie sau de 
alte acţiuni pentru a îndeplini priorităţile stabilite de Parlament în rezoluţia privind 
turismul din 8 septembrie 2005 şi din 29 noiembrie 2007, în mod specific privind 
colectarea de date statistice în domeniul turismului, crearea unui/unor sistem(e) de 
clasificare europene pentru serviciile de cazare şi extinderea domeniului de aplicare a 
dispoziţiilor în materie de protecţia consumatorului pentru toate paginile de internet ce 
oferă servicii de vacanţă; solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative sau alte 
măsuri în domeniu;

5. salută faptul că articolul 207 alineatul (5) din Tratatul de la Lisabona extinde domeniul de 
aplicare a procedurii de aviz conform în cazul acordurilor internaţionale privind aviaţia; 
în acest context, solicită utilizarea normelor 83 şi 84 din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului care îi permit acestuia din urmă să solicite Consiliului să nu iniţieze 
negocierile înainte ca Parlamentul să îşi facă cunoscută poziţia şi îi permite 
Parlamentului, pe baza raportului Comisiei responsabile, să adopte recomandări în orice 
etapă a negocierilor pentru ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea 
negocierilor;

6. solicită ca orice revizuire a Regulamentului de procedură în vederea armonizării acestuia 
cu Tratatul de la Lisabona să păstreze conţinutul dispoziţiilor din articolele 83 şi 84.
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