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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Výbor pre dopravu a cestovní ruch sa niekoľko rokov a niekoľko po sebe
nasledujúcich volebných období vo veľkej miere podieľal na vypracovaní všetkých 
právnych predpisov Európskeho parlamentu v rámci postupu spolurozhodovania. Napriek 
tomu, že sa nezabúda ani na činnosť v širšej oblasti tvorby politík a vydávania stanovísk, 
opatrenia prijímané v rámci postupu spolurozhodovania predstavujú najväčšiu časť práce 
výboru; konštatuje, že ak bude ratifikovaná Lisabonská zmluva a bude sa uplatňovať 
riadny legislatívny postup, bude tomu tak aj naďalej;

2. víta zahrnutie cestovného ruchu ako novej hlavy do Lisabonskej zmluvy; pripomína, že 
článok 195 ods. 1 Lisabonskej zmluvy stanovuje, že Únia dopĺňa činnosť členských 
štátov v oblasti cestovného ruchu, najmä podporou konkurencieschopnosti podnikov 
Únie v tejto oblasti a podporuje priaznivé podnikateľské prostredie a výmenu 
osvedčených postupov; 

3. ďalej víta ustanovenie, že návrhy právnych predpisov spadajúcich do tejto hlavy budú 
prijímané riadnym legislatívnym postupom;

4. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvážila, či sú potrebné právne predpisy alebo iné 
opatrenia na splnenie priorít stanovených Parlamentom v jeho uzneseniach o cestovnom 
ruchu z 8. septembra 2005 a 29. novembra 2007, najmä pokiaľ ide o zhromažďovanie 
štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu, európsky klasifikačný systém alebo 
systém turistického ubytovania a rozšírenie ustanovení na ochranu spotrebiteľov na 
všetky internetové stránky, na ktorých sa ponúkajú rekreačné produkty a aby predložila 
návrhy právnych predpisov alebo iných opatrení pre túto oblasť;

5. víta skutočnosť, že článok 207 ods. 5 Lisabonskej zmluvy rozširuje postup súhlasu na 
medzinárodné dohody v oblasti letectva; v tejto súvislosti naliehavo žiada, aby sa v plnej 
miere uplatňovali články 83 a 84 rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré umožňujú 
vyzvať Radu, aby nezačala rokovania, pokiaľ Parlament nevyjadril svoje stanovisko 
a ktoré umožňujú, aby Parlament na základe správy príslušného výboru prijímal 
odporúčania vo všetkých fázach rokovaní a žiadal, aby boli zohľadnené pred ukončením 
rokovaní;

6. vyzýva na revíziu rokovacieho poriadku za účelom jeho harmonizácie s Lisabonskou 
zmluvou, pričom je potrebné zachovať podstatu ustanovení článkov 83 a 84. 
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