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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė teigiamai vertina tai, kad Konvencijoje atkreipiamas dėmesys į 
integruotą daugelį organizacijų vienijantį požiūrį į saugumą, apsaugą ir paslaugas ir į valdžios 
institucijų bei suinteresuotųjų asmenų bendradarbiavimo ir bendros veiklos etinius aspektus. 
Visų pirma, nuomonės referentė teigiamai vertina sirgalių grupių vaidmenį rengiant 
Konvenciją ir tikisi, kad jos ir ateityje aktyviai dalyvaus.

Sporto saugos tema itin svarbi, ypač atsižvelgiant į neseniai patirtus rasizmo ir smurto 
tarptautiniame futbole atvejus. Nuomonės referentė atkreipia dėmesį į pažangą siekiant, kad 
sporto renginiuose būtų saugu visiems dalyviams, ir ragina užtikrinti tarptautinių sporto 
vadovybės subjektų politinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, rengiant bendras kampanijas 
tokias, kaip „Spirk jį lauk“ (angl. „Kick It Out“), taip pat užtikrinti, kad profesionaliems 
sportininkams stadionuose būtų saugu. 

Nuomonės referentė taip pat ragina valstybes nares ir sporto vadovybę peržiūrėti reikalavimų, 
kad stadionuose būtų vien tik sėdimos vietos, politiką siekiant, kad stadionuose atsirastų ir 
stovimos žiūrovų vietos. Vokietija yra vertingas pavyzdys, kad stadione naujai sukurtose 
stovimose sporto rungtynių stebėjimo vietose galima patirti stipresnius pojūčius, tuo pačiu 
užtikrinant saugumą. 

Pagaliau nuomonės referentė ragina ES ir jos valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti su 
partneriais tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, dalyvaujant projekte „Stadionų iniciatyva“, 
kuriuo siekiama padėti INTERPOLO šalims narėms planuoti ir vykdyti teisėtvarkos ir 
saugumo palaikymo veiksmus rengiantis dideliems sporto renginiams.

******

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos 
dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto 
renginius (CETS Nr.°218) šalimis.
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