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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului de 
modificare a Deciziei 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranţa la 
meciurile de fotbal de anvergură internaţională
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere iniţiativa Republicii Austria (10543/2006)1,

– având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0240/2006),

– având în vedere articolele 93 şi 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
(A6-0000/2006),

1. aprobă iniţiativa Republicii Austria astfel cum a fost modificată;

2. invită Consiliul să modifice textul în consecinţă;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 
în mod substanţial iniţiativa Republicii Austria;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Republica Austria Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1 (nou)

Articolul 1 alineatul (1) (Decizia 2002/348/JAI)

- 1. Articolul 1 alineatul (1) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(1) Fiecare stat membru creează sau 
desemnează un punct naţional de 
informare fotbalistică cu caracter 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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poliţienesc, care să aibă întotdeauna ca 
prioritate respectarea drepturilor omului 
şi protecţia datelor cu caracter personal.”

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A

Articolul 2 alineatul (2) (Decizia 2002/348/JAI)

(2) Punctul naţional de informare 
fotbalistică are acces, în conformitate cu 
legislaţia internă şi internaţională aplicabilă 
în materie, la informaţii privind datele cu 
caracter personal referitoare la suporterii cu 
risc.

(2) Punctul naţional de informare 
fotbalistică are acces, în conformitate cu 
legislaţia internă şi internaţională aplicabilă 
în materie, la informaţii privind datele cu 
caracter personal referitoare la suporterii cu 
risc. Aceste date sunt tratate exclusiv cu 
ocazia meciurilor de fotbal şi nu pot fi 
utilizate pentru alte eventuale activităţi.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1a (nou)

Articolul 3 alineatul (1) (Decizia 2002/348/JAI)

1a. Articolul 3 alineatul (1) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„1. Comunicarea între punctele naţionale 
de informare fotbalistică se efectuează în 
aşa fel încât să asigure confidenţialitatea 
datelor. În cazul în care nu se referă la 
date cu caracter personal, informaţiile 
schimbate sunt arhivate şi pot fi 
consultate în continuare de către alte 
puncte naţionale de informare interesate, 
cu condiţia ca punctul de naţional de 
informare fotbalistică care a furnizat 
informaţiile să aibă posibilitatea de a 
defini în prealabil o poziţie în domeniu. 
Aceste date sunt tratate exclusiv cu ocazia 
meciurilor de fotbal şi nu pot fi utilizate 
pentru alte eventuale activităţi.”


