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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je Odbor za promet in turizem v več letih in ob različnih sestavah 
Parlamenta obravnaval velik delež vse zakonodaje, sprejete s postopkom soodločanja 
Evropskega parlamenta. Čeprav je velik delež dela Odbora za promet in turizem 
pomenila dokumentacija v zvezi s soodločanjem, se je ukvarjal tudi s širšimi političnimi 
nalogami in pripravo mnenj; ugotavlja, da se to ne bo spremenilo, če se bo ratificirala 
lizbonska pogodba in se bo uporabljal običajni zakonodajni postopek;

2. pozdravlja vključitev novega naslova Turizem v lizbonsko pogodbo; ugotavlja, da 
člen 195(1) lizbonske pogodbe določa, da Unija dopolnjuje dejavnost držav članic na 
področju turizma, zlasti s spodbujanjem konkurenčnosti podjetij Unije na tem področju, 
kar spodbuja ugodno okolje za podjetja in izmenjavo najboljše prakse; 

3. pozdravlja tudi določbo, da se bo za sprejemanje zakonodajnih predlogov iz tega naslova 
uporabljal običajni zakonodajni postopek;

4. v tem smislu poziva Komisijo, da razmisli, ali morajo zakonodaja ali drugi ukrepi 
izpolnjevati prednostne naloge, ki jih je Parlament opredelil v svojih resolucijah o 
turizmu z dne 8. septembra 2005 in 29. novembra 2007, zlasti v zvezi z zbiranjem 
statističnih podatkov na področju turizma, evropsko shemo razvrščanja ali shemami za 
nastanitev turistov ter razširjanjem veljavnosti določb glede varstva potrošnikov na vse 
spletne strani, ki ponujajo počitnice; Komisijo poziva tudi, da sprejme zakonodajne ali 
druge ukrepe na tem področju;

5. pozdravlja dejstvo, da člen 207(5) lizbonske pogodbe postopek soglasja razširja na 
mednarodne sporazume o zračnem prevozu; v tem smislu poziva, da se v celoti uporabita 
člena 83 in 84 Poslovnika, ki Parlamentu omogočata, da od Sveta zahteva, da ne dovoli 
začetka pogajanj, dokler Parlament ne oblikuje stališča, ter omogočata, da Parlament na 
podlagi poročila pristojnega odbora na kateri koli stopnji pogajanj sprejme priporočila in 
zahteva, da se upoštevajo pred koncem pogajanj;

6. poziva k reviziji Poslovnika, da se uskladi z lizbonsko pogodbo ter se tako ohrani vsebina 
določb iz členov 83 in 84.
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