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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o iniciatíve Rakúskej republiky k prijatiu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s 
futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na iniciatívu Rakúskej republiky (10543/2006)1,

– so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0240/2006),

– so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú iniciatívu Rakúskej republiky;

2. vyzýva Radu, aby zodpovedajúco zmenila text;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť iniciatívu Rakúskej 
republiky;

5. poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Rakúskou republikou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1, BOD -1 (nový)

Článok 1 odsek 1 (rozhodnutie 2002/348/SVV)

- 1) Odsek 1 článku 1 je nahradený 
nasledujúcim textom:
"1. Každý členský štát zriadi alebo určí 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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národné futbalové informačné stredisko 
policajného charakteru, ktoré bude 
nepretržite klásť dôraz na dodržiavanie 
ľudských práv a na ochranu osobných 
údajov."

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1, BOD 1 A

Článok 2 odsek 2 (rozhodnutie 2002/348/SVV)

2. Národné futbalové informačné strediská 
majú v súlade s platnými vnútroštátnymi a 
medzinárodnými pravidlami prístup k 
informáciám, ktoré obsahujú osobné údaje 
o rizikových fanúšikoch.

2. Národné futbalové informačné strediská 
majú v súlade s platnými vnútroštátnymi a 
medzinárodnými pravidlami prístup k 
informáciám, ktoré obsahujú osobné údaje 
o rizikových fanúšikoch. Tieto údaje je 
možné využívať výhradne v súvislosti s 
futbalovými zápasmi a nesmú byť použité 
pri prípadných iných činnostiach. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1, BOD 1 A (nový)

Článok 3 odsek 1 (rozhodnutie 2002/348/SVV)

- 1a) Odsek 1 článku 3 je nahradený 
nasledujúcim textom:
"1. Komunikácia medzi národnými 
futbalovými informačnými strediskami 
prebieha podľa postupov zabezpečujúcich 
dôvernosť údajov. Pokiaľ vymieňané 
informácie neobsahujú osobné údaje, sú 
archivované a môžu byť následne 
konzultované ďalšími zainteresovanými 
národnými informačnými strediskami pod 
podmienkou, že národné futbalové 
informačné stredisko , ktoré poskytlo 
informácie, sa môže k tejto veci vopred 
vyjadriť. Tieto údaje je možné využívať 
výhradne v súvislosti s futbalovými 
zápasmi a nesmú byť použité pri 
prípadných iných činnostiach. 


