
PR\635117ET.doc PE 380.645v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

ESIALGNE
2006/0806(CNS)

18.12.2006

*
RAPORTI PROJEKT
Austria vabariigi algatuse kohta nõukogu otsuse vastuvõtmiseks, millega 
muudetakse nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsust 2002/348/JSK 
rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Giusto Catania



PE 380.645v01-00 2/6 PR\635117ET.doc

ET

PR_CNS_art93am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Austria vabariigi algatuse kohta nõukogu otsuse vastuvõtmiseks, millega muudetakse 
nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega 
jalgpallivõistluste turvalisuse kohta
(10543 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Austria Vabariigi algatust (10543)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0240/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-
0000/2006),

1. kiidab Austria Vabariigi algatuse muudetud kujul heaks;

2. palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul endaga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Austria Vabariigi 
algatust oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Austria Vabariigi ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

Artikli 1 lõige 1 (otsus 2002/348/JSK)

-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

  
1 ELTs seni avaldamata.
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"1. Iga liikmesriik loob või määrab 
riikliku politseilise jalgpalli teabepunkti, 
mille prioriteet on alati inimõiguste 
austamine ja isikuandmete kaitse.”

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKT A
Artikli 2 lõige 2 (otsus 2002/348/JSK)

2. Riiklikel jalgpalli teabepunktidel on 
vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja 
rahvusvahelistele eeskirjadele ligipääs 
teabele, mis sisaldab kõrge riskiteguriga 
toetajate isikuandmeid.

2. Riiklikel jalgpalli teabepunktidel on 
vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja 
rahvusvahelistele eeskirjadele ligipääs 
teabele, mis sisaldab kõrge riskiteguriga 
toetajate isikuandmeid. Neid andmeid 
kasutatakse ainult jalgpallivõistluste 
otstarbeks ning ei tohi kasutada muu 
tegevuse käigus.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 1 a (uus)

Artikli 3 lõige 1 (otsus 2002/348/JSK)

1 a. Artikli 3 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
"1. Jalgpalli riiklike teabepunktide 
vaheline suhtlus toimub viisil, millega on 
tagatud andmete salastatus. Kui tegemist 
ei ole isikuandmetega, arhiveeritakse 
vahetatud teave ning sellega võivad 
tutvuda ka teised huvitatud riiklikud 
teabepunktid tingimusel, et teabe esitanud 
jalgpalli riiklik teabepunkt saab eelnevalt 
võtta konkreetses küsimuses oma 
seisukoha. Neid andmeid kasutatakse 
ainult jalgpallivõistluste otstarbeks ning ei 
tohi kasutada muu tegevuse käigus.”
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