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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodajka vítá důraz, který úmluva klade na komplexní, interinstitucionální přístup s cílem 
zajistit ochranu, bezpečnost a poskytování služeb a na étos partnerství mezi orgány a 
zúčastněnými stranami usilujícími o zdar svých snah společnými silami. Zpravodajka 
zejména vítá úlohu, kterou při vypracovávání úmluvy hrály skupiny fanoušků, a doufá, že se 
jejich zapojení podaří i nadále udržet.

Téma bezpečnosti při sportu je nanejvýš důležité, zvláště ve světle nedávných případů 
projevů rasismu a násilí při mezinárodních fotbalových utkáních. Zpravodajka si všímá 
pokroku při snaze zajistit při sportovních akcích větší bezpečnost všem zúčastněným a 
podněcuje k politické angažovanosti s mezinárodními sportovními organizacemi, například v 
podobě společných kampaní, jako je ‘Kick It Out’, a také ke spolupráci s profesionály v 
oblasti zajišťování bezpečnosti na sportovních stadionech. 

Zpravodajka také vyzývá členské státy a orgány odpovědné za sport, aby přehodnotily 
přístupy ve věci předpisů povolujících, aby na stadionech byla místa pro diváky pouze k 
sezení, a umožnily otevřít na stadionech sektory k stání. Příklad z Německa je cenným 
poučením, jak nové bezpečné sektory k stání mohou obohatit divácký zážitek z přímé účasti 
na sportovních utkáních i při zachování bezpečnosti. 

Konečně, zpravodajka vyzývá EU a členské státy, aby prohloubily spolupráci s partnery na 
mezinárodních fórech, například prostřednictvím iniciativy Projekt stadiony, která má pomoci 
členským státům Interpolu plánovat a provádět policejní ochranu a přípravy na zajištění 
bezpečnosti při významných sportovních akcích.

******

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem 
rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se 
staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a 
poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218). 
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