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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.



PR\635117CS.doc 3/6 PE 635.117v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5



PE 635.117v01-00 4/6 PR\635117CS.doc

CS



PR\635117CS.doc 5/6 PE 635.117v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podnětu Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 
Rady 2002/348/SVV ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými 
zápasy mezinárodního rozměru 
(10543/2006 – C6-0240/2006 –2006/0806 (CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na podnět Rakouské republiky (10543/2006)1,

– s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

– s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s 
Parlamentem (C6-0240/2006),

– s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný podnět Rakouské republiky;

2. vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila znění podnětu;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit pozměněný podnět Rakouské republiky;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Rakouskou republikou Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD -1 (nový)

Čl. 1 odst. 1 (rozhodnutí 2002/348/SVV)

- 1) čl. 1 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Každý členský stát zřídí či určí 
národní fotbalové informační středisko 
policejní povahy, jež bude klást vždy na 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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přední místo dodržování lidských práv a 
ochranu osobních údajů.“

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. A

Čl. 2 odst. 2 (rozhodnutí 2002/348/SVV)

2. Národní fotbalová informační střediska 
mají v souladu s použitelnými 
vnitrostátními a mezinárodními pravidly
přístup k informacím zahrnujícím osobní 
údaje o rizikových příznivcích.

2. Národní fotbalová informační střediska 
mají v souladu s použitelnými 
vnitrostátními a mezinárodními právními 
předpisy přístup k informacím zahrnujícím 
osobní údaje o rizikových příznivcích. Tyto 
údaje mohou být použity výlučně 
v souvislosti s fotbalovými zápasy a nelze 
je využívat pro případné další činnosti.   

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 ODST. 1A (nový)

Čl. 3 odst. 1 (rozhodnutí 2002/348/SVV)

1a) čl. 3 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Národní fotbalová informační 
střediska mezi sebou komunikují tak, aby 
byla zajištěna důvěrnost údajů. Za 
předpokladu, že se vyměněné informace 
netýkají osobních údajů, jsou archivovány 
a mohou posléze sloužit k nahlédnutí 
dalším národním informačním 
střediskům, pod podmínkou, že národní 
fotbalové informační středisko, jež tyto 
informace poskytlo, má možnost se k této 
záležitosti předem vyjádřit. Tyto údaje 
mohou být použity výlučně v souvislosti s
fotbalovými zápasy a nelze je využívat pro 
případné další činnosti.“ 


