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az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken 
megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről 
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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli, hogy az egyezmény egyrészt a biztonságot, a védelmet és a szolgáltatást 
célzó integrált, többszereplős megközelítésre, másrészt az együttműködő hatóságok és az 
érdekelt felek közötti partnerségi szellemre helyezi a hangsúlyt. Az előadó különösen üdvözli 
azt a szerepet, amelyet a szurkolói klubok az egyezmény kidolgozásában játszottak, és reméli, 
hogy a hasonló szerepvállalás a jövőben is folytatódik.

A sporttal kapcsolatos biztonság rendkívül fontos, különösen a nemzetközi labdarúgásban a 
közelmúltban történt rasszista és erőszakos esetek fényében. Az előadó megjegyzi, hogy 
előrelépés történt annak érdekében, hogy a sportrendezvények minden résztvevő számára 
biztonságosak legyenek, és ösztönzi a politikai szerepvállalást a nemzetközi sportkormányzati 
szereplőkkel együttműködésben, például olyan közös kampányok formájában, mint a „Kick It 
Out”, illetve a sportstadion-biztonsági szakemberekkel. 

Az előadó kéri továbbá a tagállamoktól és a sporthatóságoktól, hogy vizsgálják felül a csak 
ülőhelyes stadionokra vonatkozó szabályzatokkal kapcsolatos politikáikat annak érdekében, 
hogy a stadionokban egyes szekciókat az álló nézők számára nyissanak meg. Németország 
példája értékes tanulságokkal szolgál arra nézve, hogy a biztonságos állóhelyekkel rendelkező 
új szekciók miként javíthatják az élőben zajló sportrendezvények élvezetét. 

Végezetül az előadó felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy mélyítsék el a partnerekkel 
folytatott együttműködést a nemzetközi fórumokon, például a „Stadia Project” 
kezdeményezésen keresztül, amelynek célja, hogy támogassa az INTERPOL tagországait a 
nagyobb sporteseményekre vonatkozó rendőrségi és biztonsági előkészületek 
megtervezésében és végrehajtásában.

******

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az 
Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó 
integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 
218) az Európai Unió érdekében történő tagállami csatlakozás engedélyezéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslathoz.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Javaslat az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb 
sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és 
szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218) az 
Európai Unió érdekében történő tagállami csatlakozás engedélyezéséről 
szóló tanácsi határozatra
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