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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii mającej w celu przyjęcia 
decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/348/WSiSW z dnia 25 kwietnia 2002 r. 
dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze 
międzynarodowym
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając inicjatywę Republiki Austrii (10543/2006)1,

– uwzględniając art. 34 ust. 2 litera c) Traktatu UE,

– uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0240/2006),

–– uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2007),

1. zatwierdza po poprawkach inicjatywę Republiki Austrii;

2. zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Austrii;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Republikę 
Austrii

Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 1 ustęp 1 (Decyzja 2002/348/WSiSW)

-1. Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące 

  
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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brzmienie:
„1. Każde państwo członkowskie 
ustanawia bądź wyznacza narodowy punkt 
informacyjny dla piłki nożnej, który ma 
charakter policyjny i priorytetowo traktuje 
kwestię poszanowania praw człowieka i 
ochrony danych osobowych.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA A

Artykuł 2 ustęp 2 (Decyzja 2002/348/WSiSW)

2. Narodowe punkty informacyjne dla piłki 
nożnej, zgodnie z mającymi zastosowanie 
zasadami krajowymi i międzynarodowymi, 
mają dostęp do informacji obejmujących 
dane osobowe kibiców stanowiących 
ryzyko.

2. Narodowe punkty informacyjne dla piłki 
nożnej, zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami krajowymi i 
międzynarodowymi, mają dostęp do 
informacji obejmujących dane osobowe 
kibiców stanowiących ryzyko. Dane te są 
przetwarzane wyłącznie w związku ze 
spotkaniami piłkarskimi i nie mogą być 
wykorzystywane do innych celów.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 3 ustęp 1 (Decyzja 2002/348/WSiSW)

1a. Art. 3 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. Narodowe punkty informacyjne dla 
piłki nożnej porozumiewają się w taki 
sposób, aby zapewnić poufność danych. 
Wymieniane informacje, o ile nie dotyczą 
danych osobowych, są przechowywane i 
pozostają do wglądu innych 
zainteresowanych narodowych punktów 
informacyjnych, pod warunkiem że 
narodowy punkt informacyjny dla piłki 
nożnej, który dostarczył informacji miał 
możliwość wstępnego określenia swojego 
stanowiska w tej sprawie. Dane te są 
przetwarzane wyłącznie w związku ze 
spotkaniami piłkarskimi i nie mogą być 
wykorzystywane do innych celów.”
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