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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi Republike Avstrije za sprejetje sklepa Sveta o spremembi sklepa Sveta 
2002/348/PNZ z dne 25 aprila 2002 o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega 
značaja
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pobude Republike Avstrije (10543/2006)1,

– ob upoštevanju člena 34(2)(c) Pogodbe EU,

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0242/2006),

– ob upoštevanju členov 93 in 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2006),

1. ob upoštevanju pobude Republike Avstrije, kot je bila spremenjena;

2. poziva Svet, naj ustrezno spremeni besedilo;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
pobudo Republike Avstrije;

5. naroči svojemu predsedniku, da stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Republika 
Avstrija

Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1, TOČKA -1 (novo)

Člen 1, odstavek 1 (Sklep 2002/348/PNZ)

- 1) V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"1. Vsaka država članica v okviru policije 

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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vzpostavi ali določi nacionalno 
nogometno informacijsko točko, ki naj 
vedno daje prednost spoštovanju 
človekovih pravic in zaščite osebnih 
podatkov".

Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 1, A

Člen 2, odstavek 2 (Sklep 2002/348/PNZ)

2. Nacionalne nogometne informacijske 
točke imajo v skladu z ustreznimi 
nacionalnimi predpisi in mednarodnimi 
pravili dostop do osebnih podatkov 
navijačev, ki predstavljajo veliko tveganje.

2. Nacionalne nogometne informacijske 
točke imajo v skladu z ustreznimi 
nacionalnimi predpisi in mednarodnimi 
pravili dostop do osebnih podatkov 
navijačev, ki predstavljajo veliko tveganje. 
Ti podatki se obdelujejo izključno ob 
nogometnih tekmah in se jih ne sme 
uporabiti v morebitne druge namene.

Predlog spremembe 3
ČLEN 1, TOČKA 1, A

Člen 2, odstavek 2 (Sklep 2002/348/PNZ)

1a) V členu 3 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"1. Povezava med nacionalnimi 
nogometnimi informacijskimi točkami se 
izvaja na način, ki zagotavlja zaupnost 
podatkov. Izmenjani podatki, ki niso 
zasebnega značaja, se arhivirajo, in jih 
kasneje lahko poiščejo druge 
zainteresirane nacionalne informacijske 
točke, pod pogojem, da ima nacionalna 
nogometna informacijska točka, iz katere 
informacija izhaja, možnost, da se  glede 
tega predhodno opredeli. Ti podatki se 
obdelujejo izključno ob nogometnih 
tekmah in se jih ne sme uporabiti v 
morebitne druge namene".


