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Drošība futbola spēļu laikā * 

Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. marta normatīvā rezolūcija par Austrijas Republikas 

ierosinājumu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/348/TI par 

drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (10543/2006 – C6-0240/2006 – 

2006/0806(CNS)) 

(Apspriežu procedūra) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Austrijas Republikas ierosinājumu (10543/2006)1, 

– ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 

– ņemot vērā ES līguma 39. panta pirmo punktu saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar 

Parlamentu (C6-0240/2006), 

– ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0052/2007), 

1. apstiprina grozīto Austrijas Republikas ierosinājumu; 

2. aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 

apstiprinātajam tekstam; 

4. prasa Padomei vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā nolēmusi grozīt Austrijas Republikas 

ierosinājumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un Austrijas 

Republikas valdībai. 

Austrijas Republikas ierosinātais teksts 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 

1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS 

2. panta 2. punkts (Lēmums 2002/348/TI ) 

2. Valsts futbola informācijas centriem 

saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un 

starptautiskajiem noteikumiem ir pieeja 

2. Valsts futbola informācijas centriem 

saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un 

starptautiskajiem likumiem ir pieeja 

                                                 

1  OV C 164, 15.7.2006., 30. lpp. 



informācijai, kurā ir dati par bīstamiem 

līdzjutējiem." 

informācijai, kurā ir dati par bīstamiem 

līdzjutējiem. Šos datus apstrādā tikai 

saistībā ar futbola spēlēm un tos nedrīkst 

izmantot citām darbībām. 

Grozījums Nr. 2 

1. PANTS 1. A PUNKTS (jauns) 

3. panta 3. punkts (Lēmums 2002/348/TI ) 

 1.a) Šī lēmuma 3. panta 3. punktu aizstāj 

ar šādu punktu: 

 3. Apmaiņai ar personas datiem jānotiek 

atbilstīgi piemērojamajiem valstu vai 

starptautiskajiem likumiem, ņemot vērā 

1981.gada 28 .janvāra Konvencijā par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

automātisku personas datu apstrādi 

norādītos principus un vajadzības 

gadījumā Eiropas Padomes Ministru 

komitejas 1987. gada 17.septembra 

ieteikumus Nr. R(87)15, kas reglamentē 

personas datu izmantošanu policijas 

vajadzībām. Šādas apmaiņas mērķis - 

sagatavot un īstenot piemērotus 

pasākumus, lai nodrošinātu likumību un 

kārtību futbola sacīkšu laikā. Šī apmaiņa 

galvenokārt attiecas uz personām, kas 

rada vai var radīt draudus likumībai, 

kārtībai un drošībai. 
 


