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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora congratula-se com a tónica colocada pela Convenção numa abordagem integrada e 
multi-institucional relativamente à segurança, à proteção e aos serviços e num espírito de 
cooperação entre as autoridades e as partes interessadas que atuam em conjunto. A relatora 
saúda, em particular, o papel desempenhado pelos grupos de adeptos na elaboração da 
Convenção, e espera que seja possível voltar a contar com a sua participação no futuro.

A questão da segurança no desporto é especialmente importante à luz dos recentes casos de 
racismo e violência no futebol internacional. A relatora toma nota dos progressos realizados 
para garantir a segurança de todos os participantes nas manifestações desportivas, e incentiva 
o compromisso político em colaboração com os atores internacionais da governação do 
desporto, por exemplo, sob a forma de campanhas conjuntas como a «Kick It Out», bem 
como com os profissionais da segurança nos estádios.

A relatora insta igualmente os Estados-Membros e as autoridades desportivas a reverem as 
políticas relativas aos estádios que só têm lugares sentados, com vista a abrir secções com 
lugares em pé. Podemos aprender com o exemplo da Alemanha que a criação de lugares em 
pé seguros pode melhorar a experiência de assistir a manifestações desportivas ao vivo, sem 
descurar a segurança.

Por último, a relatora exorta a UE e os Estados-Membros a intensificarem a cooperação com 
os seus parceiros nos fóruns internacionais, por exemplo, através da iniciativa «Project 
Stadia», que visa ajudar os países membros da Interpol a planearem e efetuarem os 
preparativos policiais e de segurança das grandes manifestações desportivas.

******

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a recomendar a aprovação da 
proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a tornarem-se Parte, no 
interesse da União Europeia, na Convenção do Conselho da Europa sobre uma abordagem 
integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e outras 
manifestações desportivas (STCE n.º 218).
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