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ADVIES

van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de 
lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het 
Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, 
beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen 
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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met de nadruk die in het Verdrag wordt gelegd op een 
geïntegreerde, op veiligheid, beveiliging en dienstverlening afgestemde benadering waarbij 
verschillende instanties samenwerken, en is ook ingenomen met de nadruk op een 
partnerschapsethos tussen gezamenlijk optredende autoriteiten en belanghebbenden. De 
rapporteur is met name verheugd over de rol van supportersgroepen bij het opstellen van het 
Verdrag en hoopt dat een soortgelijk engagement zal worden voortgezet.

Met name in het licht van recente gevallen van racisme en geweld in het internationale 
voetbal is veiligheid in sport een uiterst belangrijk onderwerp. De rapporteur stelt vast dat er 
vooruitgang is geboekt bij het veilig maken van sportevenementen voor alle deelnemers en 
moedigt de politiek aan samen te werken met veiligheidsprofessionals in sportstadions en met 
internationale actoren op het gebied van sportbestuur, bijvoorbeeld in de vorm van 
gezamenlijke campagnes zoals "Kick It Out".

Daarnaast roept de rapporteur de lidstaten en de sportautoriteiten op tot herziening van het 
beleid voor stadions met uitsluitend zitplaatsen, met de bedoeling dat in gedeelten van 
stadions staanplaatsen worden gerealiseerd. Uit het voorbeeld van Duitsland kunnen 
waardevolle lessen worden getrokken als het gaat om hoe "veilig staan" de sportbeleving kan 
verbeteren, met behoud van de veiligheid.

Tot slot roept de rapporteur de EU en de lidstaten op om de samenwerking met partners in 
internationale fora te verdiepen, bijvoorbeeld via het Project Stadia-initiatief, dat tot doel 
heeft de Interpol-lidstaten te helpen bij het plannen en uitvoeren van ordehandhavings- en 
veiligheidsvoorbereidingen voor grote sportevenementen.

******

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken, als bevoegde commissie, het Parlement aan te bevelen zijn 
goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de 
lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale 
benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere
sportevenementen (CETS nr. 218).
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