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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства факта, че в Конвенцията се поставя акцент върху интегриран, 
многоведомствен подход, насочен към безопасността, сигурността и обслужването; 
както и върху дух на партньорство между органите и заинтересованите страни, които 
действат заедно. По-специално докладчикът приветства ролята на групите на 
поддръжниците при изготвянето на Конвенцията и изразява надежда, че подобна 
ангажираност ще продължи и занапред.

Темата за безопасността в областта на спорта е от изключително значение, особено с 
оглед на неотдавнашни случаи на расизъм и насилие в международния футбол. 
Докладчикът отбелязва напредъка по отношение на осигуряването на безопасност на 
спортните събития за всички присъстващи и насърчава съвместната политическа работа 
с международни фигури в областта на управлението на спорта, например под формата 
на съвместни кампании като „Kick It Out“, както и специалисти в областта на 
безопасността на стадионите при спорт. 

Докладчикът също така призовава държавите членки и органите по спорта да 
преразгледат политиките относно регулирането на стадионите със седящи зрители с 
оглед на отварянето на сектори от стадионите за правостоящи зрители. Примерът на 
Германия предлага ценни поуки за това как новата уредба за безопасност на 
правостоящите може да подобри преживяването при спортни събития, като 
същевременно се запази безопасността. 

На последно място, докладчикът призовава ЕС и държавите членки да задълбочат 
сътрудничеството с партньори в рамките на международни форуми, например чрез 
инициативата „Project Stadia“, която има за цел да помогне на държавите – членки на 
Интерпол да планират и извършват полицейски действия и подготовка за сигурност за 
големи спортни събития.

******

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да препоръча на Парламента да даде своето 
одобрение за предложението за решение на Съвета за разрешаване на това, държави 
членки да станат страна, в интерес на Съюза, по Конвенцията на Съвета на Европа за 
интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на 
футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218).
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