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PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Austrijas Republikas ierosinājumu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza 
Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Austrijas Republikas ierosinājumu1

– ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

– ņemot vērā ES līguma 39. panta pirmo punktu saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar 
Parlamentu (C6-0240/2006), ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Austrijas Republikas ierosinājumu;

2. aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā nolēmusi būtiski grozīt Austrijas 
Republikas ierosinājumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Austrijas Republikas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTA 1. PUNKTS (jauns)

1. panta 1. punkts (Lēmums 2002/348/TI)

-1.) Šī lēmuma 1. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
"1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
valsts futbola informācijas centru ar 
policijas raksturu, kura prioritāte vienmēr 
ir cilvēktiesību ievērošana un personas 
datu aizsardzība." 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
1. PANTA 1. PUNKTS, A

2. panta 2. punkts (Lēmums 2002/348/TI)

2. Valsts futbola informācijas centriem 
saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un 
starptautiskajiem noteikumiem ir pieeja 
informācijai, kurā ir dati par bīstamiem 
līdzjutējiem.

2. Valsts futbola informācijas centriem 
saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un 
starptautiskajiem noteikumiem ir pieeja 
informācijai, kurā ir dati par bīstamiem 
līdzjutējiem. Šos datus apstrādā tikai 
saistībā ar futbola sacensībām un tos 
nedrīkst izmantot citām iespējamām 
darbībām.

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

3. panta 1. punkts (Lēmums 2002/348/TI)

1.a) Šī lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
"1. Valstu futbola informācijas centru 
komunikācija notiek atbilstīgi 
noteikumiem, kas nodrošina datu 
konfidencialitāti. Ja tie neattiecas uz 
personas datiem, informācija tiek arhivēta 
un to turpmāk var izmantot citi 
ieinteresēti valsts futbola informācijas 
centri, ar noteikumu, ka valsts futbola 
informācijas centram, kas sniedzis 
informāciju, ir iespēja iepriekš noteikt par 
šo datu sniegšanu. Šos datus apstrādā 
tikai futbola sacensību gadījumā un tos 
nedrīkst izmantot citām iespējamām 
darbībām.


