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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  депутати, освен в случаите по членове 
105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за 
ЕС

***I Процедура на съвместно решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно решение (второ четене)
  мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 

позиция 
 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

по инициативата от Република Австрия с оглед приемане на решение на Съвета, 
изменящо решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 г. относно 
сигурността по време на футболни мачове, притежаваща международно значение
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата от Република Австрия (10543/2006)1,

– като взе предвид член 34, параграф 2, буква в), от Договора за ЕС,

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се 
е допитал до него (C6-0240/2006),

– като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

1. одобрява инициативата от Република Австрия във вида, в който е изменена;

2. приканва Съвета да промени съответно текста;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от  
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се допита отново до него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени инициативата от Република Австрия;

5. възлага на  своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от  Република 
Австрия

Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 (нова)

Член 1, параграф 1 (решение 2002/348/ПВР)

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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1) Параграф 1 от член 1 се замества 
както следва:
"1. Всяка държава-членка създава или 
указва национален информационен 
център "футбол" от полицейски 
характер, който винаги има за 
приоритет зачитането на правата 
на човека и защитата на личните 
данни.

Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1, БУКВА А (нова)

Член 3, параграф 1 (решение 2002/348/ПВР)

2. Националният информационен 
център "футбол" има достъп, в 
съответствие с приложимото в тази 
област национално и международно 
законодателство, до информацията, 
касаеща личните данни на рисковите 
запалянковци.  Данните се 
обработват единствено по време на 
футболни мачове и не могат да бъдат 
използвани за други евентуални 
дейности.

Изменение 3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1А, БУКВА А (нова)

Член 3, параграф 1 (решение 2002/348/ПВР)

1а) Параграф 1 от член 3 се замества 
както следва:
"1. Комуникацията между 
националните информационни 
центрове "футбол" се провежда по 
начини, които гарантират 
поверителността на данните. Освен 
ако става дума за лични данни, 
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разменените сведения се архивират и 
в последствие могат да бъдат 
предоставени за консултиране на 
други заинтересовани национални 
центрове, при условие че 
националният информационен 
център "футбол", който е 
предоставил сведенията има 
възможността да заеме позиция по 
въпроса. Данните се обработват 
единствено по време на футболни 
мачове и не могат да бъдат 
използвани за други евентуални 
дейности.


