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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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sobre a iniciativa da República da Áustria com vista à adopção de uma decisão do 
Conselho que altera a decisão 2002/348/JAI, de 25 de Abril de 2002, relativa à segurança 
por ocasião de jogos de futebol com dimensão internacional
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a iniciativa da República da Áustria (10543/2006)1,

– Tendo em conta o nº 2, alínea c), do artigo 34º do Tratado UE,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 39º do Tratado UE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0240/2006),

– Tendo em conta os artigos 93º e 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2007),

1. Aprova a iniciativa da República da Áustria com as alterações nela introduzidas;

2. Convida o Conselho a alterar o texto no mesmo sentido;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a iniciativa da 
República da Áustria;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como ao Governo da República da Áustria.

Texto da República da Áustria Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)

Artigo 1, nº 1 (Decisão 2002/348/JAI)

-1) O nº 1 do artigo 1° passa a ter a 
seguinte redacção: 
"1) Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar um ponto nacional de 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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informações sobre futebol de natureza 
policial que tenha sempre como 
prioridade o respeito dos direitos 
humanos e a protecção de dados de 
carácter pessoal.”  

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 1, ALÍNEA A)

Artigo 2, nº 2 (Decisão 2002/348/JAI)

2. Em conformidade com as regras 
nacionais e internacionais aplicáveis, o 
ponto nacional de informações sobre 
futebol tem acesso às informações 
respeitantes a dados de carácter pessoal 
sobre adeptos de risco.

2. Em conformidade com a legislação 
nacional e internacional aplicável, o 
ponto nacional de informações sobre 
futebol tem acesso às informações 
respeitantes a dados de carácter pessoal 
sobre adeptos de risco. Esses dados são 
exclusivamente tratados por ocasião de 
jogos de futebol e não podem ser 
utilizados para outras actividades.

Alteração 3
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 3, nº 1 (Decisão 2002/348/JAI)

1 bis) O nº 1 do artigo 3° passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Os pontos nacionais de informações 
sobre futebol comunicam da forma 
adequada a salvaguardar a 
confidencialidade dos dados. Desde que 
não se trate de dados de carácter pessoal, 
as informações trocadas são arquivadas e 
podem ser posteriormente consultadas por 
outros pontos nacionais de informação 
interessados, com a condição de que o 
ponto nacional de informações sobre 
futebol, que forneceu essa informação, 
tenha previamente tido a oportunidade de 
se pronunciar sobre a sua divulgação. 
Esses dados são exclusivamente tratados 
por ocasião de jogos de futebol e não 
podem ser utilizados para outras 
actividades."  


