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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief van de Republiek Oostenrijk tot vaststelling van een besluit van de Raad 
tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van 
voetbalwedstrijden met een internationale dimensie
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van de Republiek Oostenrijk (10543/2006)1,

– gelet op artikel 34, lid 2, letter c) van het EU-Verdrag,

– gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad 
is geraadpleegd (C6-0240/2006),

– gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Republiek Oostenrijk, als geamendeerd door 
het Parlement;

2. verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Republiek Oostenrijk;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Republiek Oostenrijk 
voorgestelde tekst

Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

Artikel 1, lid 1 (Besluit 2002/348/JBZ)

-1. Artikel 1, lid 1 wordt vervangen door:
"1. Iedere lidstaat gaat over tot de 
oprichting of aanwijzing van een 
nationaal politieel informatiepunt 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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betreffende voetbal met de eerbiediging 
van de mensenrechten en de bescherming 
van persoonsgegevens als constante 
prioriteit."

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER A

Artikel 2, lid 2 (Besluit 2002/348/JBZ)

2. Het nationaal informatiepunt betreffende 
voetbal heeft, in overeenstemming met de 
toepasselijke nationale en internationale 
regelgeving terzake, toegang tot de 
informatie betreffende de 
persoonsgegevens van risicosupporters;

2. Het nationaal informatiepunt betreffende 
voetbal heeft, in overeenstemming met de 
toepasselijke nationale en internationale 
wetgeving terzake, toegang tot de 
informatie betreffende de 
persoonsgegevens van risicosupporters. 
Hierbij mogen uitsluitend gegevens 
worden verwerkt met betrekking tot 
voetbalwedstrijden en deze mogen niet 
worden gebruikt voor eventuele andere
activiteiten.

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 3, lid 1 (Besluit 2002/348/JBZ)

1 bis) Artikel 3, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. De nationale informatiepunten 
betreffende voetbal onderhouden hun 
contacten op een zodanige wijze dat het 
vertrouwelijke karakter van de gegevens 
wordt gewaarborgd. Voorzover het niet 
gaat om persoonsgebonden gegevens, 
worden de uitgewisselde berichten 
gearchiveerd. Ze kunnen nadien 
geraadpleegd worden door andere 
belanghebbende nationale 
informatiepunten, op voorwaarde dat het 
nationaal informatiepunt betreffende 
voetbal dat deze informatie heeft verstrekt, 
vooraf in de gelegenheid wordt gesteld
zich uit te spreken over de afgifte ervan. 
Hierbij mogen uitsluitend gegevens 
worden verwerkt met betrekking tot
voetbalwedstrijden en deze mogen niet 
worden gebruikt voor eventuele andere
activiteiten."


