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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om Republiken Österrikes initiativ om rådets beslut av den 25 april 2002 om ändring av 
beslut 2002/348/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell 
dimension
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Republiken Österrikes initiativ (10543/2006)1,

– med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0240/2006),

– med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner Republiken Österrikes initiativ såsom ändrat av 
parlamentet.

2. Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra Republiken Österrikes initiativ.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och 
Republiken Österrikes regering parlamentets ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Republiken Österrikes initiativ Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

Artikel 1, punkt 1 (beslut 2002/348/RIF)

-1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:
”1. Varje medlemsstat skall inrätta eller 
utse ett nationellt polisiärt 
informationsställe för fotboll som alltid 
skall ha som prioriterad målsättning att 
respektera de mänskliga rättigheterna och 
skyddet av personuppgifterna.”

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 1, LED A

Artikel 2, punkt 2 (beslut 2002/348/RIF)

”2. Det nationella informationsstället för 
fotboll skall i enlighet med tillämpliga 
nationella och internationella
bestämmelser på området ha tillgång till 
personuppgifter om risksupportrar.”

”2. Det nationella informationsstället för 
fotboll skall i enlighet med tillämpliga 
nationella och internationella lagar på 
området ha tillgång till personuppgifter om 
risksupportrar. Dessa uppgifter skall 
enbart behandlas i samband med 
fotbollsmatcher och får inte användas för 
andra ändamål.”

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 3, punkt 1 (beslut 2002/348/RIF)

1a. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:
”1. De nationella informationsställena för 
fotboll skall kommunicera på ett sådant 
sätt att uppgifternas sekretess garanteras. 
Den information som utbyts skall
arkiveras, såvida informationen inte rör 
personuppgifter, och det skall därefter 
vara möjligt för andra berörda nationella 
informationsställen att få tillgång till den, 
under förutsättning att det nationella 
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informationsställe för fotboll som har 
tillhandahållit informationen i förväg får 
tillfälle att ta ställning till om 
informationen skall lämnas ut.
Uppgifterna skall endast behandlas i 
samband med fotbollsmatcher och får inte 
användas för andra ändamål.”


