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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της 
απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας (10543/2006)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2 στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0240/2006),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας τροποποιήθηκε·

2. καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ ! (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 1 (Απόφαση 202/348/ΔΕΥ)

-1) το άρθρο 1 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής:

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ
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"1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ή 
ορίζει ένα εθνικό γραφείο πληροφοριών 
αστυνομικού χαρακτήρα για το 
ποδόσφαιρο που θα έχει πάντοτε ως 
προτεραιότητα το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων."

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ !; ΣΗΜΕΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α(νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2 (Απόφαση 202/348/ΔΕΥ)

2. Το εθνικό γραφείο πληροφοριών 
ποδοσφαίρου έχει πρόσβαση, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς 
κανόνες επί του θέματος, στις πληροφορίες
που αφορούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα επικίνδυνων οπαδών

2. Το εθνικό γραφείο πληροφοριών 
ποδοσφαίρου έχει πρόσβαση, σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική και διεθνή 
νομοθεσία επί του θέματος, στις 
πληροφορίες που αφορούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα επικίνδυνων 
οπαδών

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 1α Α(νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 1 (Απόφαση 202/348/ΔΕΥ)

1α) το άρθρο 3 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής:
"1α) Τα εθνικά γραφεία πληροφοριών 
ποδοσφαίρου επικοινωνούν κατά τρόπο 
με τον οποίο διασφαλίζεται ο 
εμπιστευτικός χαρακτήρας των 
δεδομένων. Οι πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα αφορούν στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα, καταχωρούνται και μπορούν 
στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση σε αυτές 
άλλα ενδιαφερόμενα εθνικά γραφεία 
πληροφοριών υπό τον όρον ότι το εθνικό 
γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου που 
παρέσχε τις πληροφορίες θα έχει τη 
δυνατότητα να προσδιορίζει 
προκαταρκτικά μια θέση επί του 
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θέματος. Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται 
αποκλειστικά επ ευκαιρία των 
ποδοσφαιρικών αγώνων και δεν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται για 
ενδεχόμενες άλλες δραστηριότητες".΄
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