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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.



PR\635117FI.doc 3/6 PE 380.645v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen hyväksymiseksi turvallisuudesta 
kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä 25 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn 
päätöksen 2002/348/YOS muuttamisesta 
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Itävallan tasavallan aloitteen (10543/2006)1,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0240/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

1. hyväksyy Itävallan tasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
Itävallan tasavallan aloitteeseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
Itävallan tasavallan hallitukselle.

Itävallan tasavallan teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

1 artiklan 1 kohta (päätös 2002/348/YOS)

- 1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
tai nimettävä poliisitoimeen liittyvä 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kansallinen jalkapalloalan tietopiste, 
jonka ensisijaisena tavoitteena on aina 
oltava ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
ja henkilötietojen suojan varmistaminen."

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

2 artiklan 2 kohta (päätös 2002/348/YOS)

2. Kansallisella jalkapalloalan tietopisteellä 
on pääsy riskikannattajien henkilötietoihin 
asiaa koskevien kansallisten ja 
kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.

2. Kansallisella jalkapalloalan tietopisteellä 
on pääsy riskikannattajien henkilötietoihin 
asiaa koskevan kansallisen ja 
kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.
Näitä tietoja käsitellään yksinomaan 
jalkapallo-otteluiden yhteydessä, eikä 
niitä voi käyttää minkään muun 
mahdollisen toiminnan yhteydessä.

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi))

3 artiklan 1 kohta (päätös 2002/348/YOS)

1 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Kansalliset jalkapalloalan tietopisteet 
huolehtivat yhteydenpidossaan tietojen 
luottamuksellisuuden takaamisesta.
Vaihdetut viestit arkistoidaan, jolleivät ne 
sisällä henkilötietoja. Muut asianomaiset 
kansalliset tietopisteet voivat sen jälkeen 
saada tietoja käyttöönsä, edellyttäen että 
kyseiset tiedot toimittaneelle kansalliselle 
tietopisteelle annetaan ennakolta tilaisuus 
antaa lausuntonsa tietojen toimittamisesta 
edelleen. Näitä tietoja käsitellään 
yksinomaan jalkapallo-otteluiden 
yhteydessä, eikä niitä voi käyttää minkään 
muun mahdollisen toiminnan 
yhteydessä."


