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KRATKA OBRAZLOŽITEV
Pripravljavka mnenja pozdravlja, da se konvencija osredotoča na celosten večagencijski
pristop k varnosti, varovanju in storitvam ter na partnerski duh med sodelujočimi organi in
deležniki. Zlasti pozdravlja vlogo, ki so jo pri pripravi konvencije imele skupine navijačev, ter
upa, da se bo podobno sodelovanje nadaljevalo v prihodnje.
Vprašanje varnosti v športu je izjemno pomembno, zlasti glede na nedavne primere rasizma in
nasilja v mednarodnem nogometu. Pripravljavka mnenja je seznanjena z napredkom pri
zagotavljanju varnosti vsem udeležencem na športnih dogodkih ter spodbuja politično
sodelovanje z mednarodnimi akterji na področju upravljanja športa, na primer v obliki
skupnih kampanj, kot je „Kick it Out“, ter s strokovnjaki za varnost na športnih stadionih.
Ravno tako poziva države članice in športne organe, naj pregledajo politike o predpisih za
stadione samo s sedeži, da bi posamezne dele za gledalce namenili za stojišča. Primer
Nemčije prinaša dragocene izkušnje, kako je mogoče z novimi varnimi stojišči izboljšati
izkušnjo ob spremljanju športnih dogodkov v živo in pri tem ohraniti varnost.
Navsezadnje pripravljavka poziva EU in države članice, naj okrepijo sodelovanje s partnerji
na mednarodnih forumih, na primer prek pobude Projekt Stadia za pomoč državam članicam
Interpola pri načrtovanju in izvajanju policijskih in varnostnih ukrepov na velikih športnih
dogodkih.
******
Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in
notranje zadeve kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči odobritev predloga sklepa Sveta
o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije
Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in
drugih športnih dogodkih (CETS št. 218).

AD\1176775SL.docx

3/5

PE632.063v02-00

SL

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE
Naslov

Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske
unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem
pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih
športnih dogodkih (CETS št. 218)
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE
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