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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Osztrák Köztársaság kezdeményezéséről a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-
mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló 2002/348/IB határozat módosításáról szóló 
tanácsi határozat elfogadása kapcsán
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Osztrák Köztársaság kezdeményezésére (10543/2006)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0240/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0000/2007),

1. jóváhagyja az Osztrák Köztársaság kezdeményezését annak módosított formájában;

2. felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja az Osztrák Köztársaság kezdeményezését;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Az Osztrák Köztársaság által javasolt 
szöveg

A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. CIKK -1) PONT (új)

1. cikk (1) bekezdés (2002/348/IB határozat)

-1) Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
(1) Minden tagállam létrehoz vagy kijelöl 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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egy labdarúgással kapcsolatos rendőrségi 
jellegű nemzeti információs pontot, 
amelynek állandó prioritása az emberi 
jogok tiszteletben tartása és a személyes 
adatok védelme.

Módosítás: 2
1. CIKK 1. PONT A. ALPONT (új)

2. cikk (2) bekezdés (2002/348/IB határozat)

(2) A labdarúgással kapcsolatos nemzeti 
információs pontok a vonatkozó nemzeti és 
nemzetközi szabályoknak megfelelően 
hozzáférnek a fokozott kockázatot jelentő 
szurkolók személyes adataihoz.

(2) A labdarúgással kapcsolatos nemzeti 
információs pontok a vonatkozó nemzeti és 
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően 
hozzáférnek a fokozott kockázatot jelentő 
szurkolók személyes adataihoz. Ezek az 
adatok kizárólag labdarúgó-mérkőzések 
alkalmával használhatók fel, más 
tevékenységekkel kapcsolatban nem.

Módosítás: 3
1. CIKK 1A. PONT (új)

3. cikk (1) bekezdés (2002/348/IB határozat)

1a) A 3. cikk (1) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
(1)A labdarúgással kapcsolatos nemzeti 
információs pontok kommunikációjuk 
során biztosítják az adatok bizalmasságát. 
A kicserélt információkat – amennyiben 
nem tartalmaznak személyes adatokat –
archiválják, és a későbbiekben azokhoz 
hozzáférhet a többi érdekelt információs 
pont, amennyiben annak a labdarúgással 
kapcsolatos nemzeti információs pontnak, 
amely az adatokat szolgáltatta, lehetősége 
van előzetes álláspontot kialakítani a 
kérdés kapcsán. Ezek az adatok kizárólag 
labdarúgó-mérkőzések alkalmával 
használhatók fel, más tevékenységekkel 
kapcsolatban nem.
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