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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott införliva följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att utskottet för transport och turism under ett antal år 
och under flera på varandra följande valperioder har berett en stor procentandel av all 
medbeslutandelagstiftning i Europaparlamentet. Samtidigt som de politiska göromålen 
och yttrandena i övrigt inte försummats, har medbeslutandeärenden i själva verket utgjort 
större delen av transportutskottets arbete. Parlamentet framhåller att detta inte kommer att 
förändras om Lissabonfördraget ratificeras och det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
tillämpas.

2. Europaparlamentet välkomnar att turism införs som en ny avdelning i Lissabonfördraget. 
Parlamentet framhåller att det i artikel 195.1 i Lissabonfördraget föreskrivs att unionen 
ska komplettera medlemsstaternas insatser inom turismsektorn, särskilt genom att främja 
konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor och därvid stimulera en miljö 
som är gynnsam för företagen och främja utbyte av god praxis.

3. Europaparlamentet välkomnar vidare att det ordinarie lagstiftningsförfarandet kommer att 
styra antagandet av lagstiftningsförslag inom ramen för denna avdelning.

4. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att överväga huruvida 
det krävs lagstiftning eller andra åtgärder för att tillmötesgå de prioriteringar som 
parlamentet har fastställt i sina resolutioner om turism av den 8 september 2005 och 
29 november 2007, särskilt i fråga om insamling av statistisk information rörande turism, 
ett eller flera europeiska klassificeringssystem för turistinkvartering och en utvidgning av 
konsumentskyddsbestämmelserna till att omfatta alla webbplatser som erbjuder 
semestertjänster, och att lägga fram lagstiftningsförslag eller andra förslag på detta 
område.

5. Europaparlamentet välkomnar att samtyckesförfarandet, genom artikel 207.5 i 
Lissabonfördraget, utvidgas till att omfatta internationella luftfartsavtal. Parlamentet 
begär i detta sammanhang att artiklarna 83 och 84 i parlamentets arbetsordning tillämpas 
fullt ut, artiklar enligt vilka parlamentet får uppmana rådet att inte inleda förhandlingar 
förrän parlamentet har yttrat sig och parlamentet har rätt att när som helst under 
förhandlingarna, på grundval av ett betänkande från ansvarigt utskott, anta 
rekommendationer som ska beaktas innan avtal ingås.

6. Europaparlamentet kräver att andemeningen i bestämmelserna i artiklarna 83 och 84 
bevaras vid varje revidering av arbetsordningen för att anpassa den till Lissabonfördraget.
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