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Θέμα: Ευθύνη των ποδοσφαιρικών ομάδων σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις 

Στις 19 Φεβρουαρίου στην Piazza di Spagna στη Ρώμη οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας 
ποδοσφαίρου Feyenoord συγκεντρώθηκαν εν αναμονή της έναρξης του αγώνα κατά της AS Roma, το 
βράδυ της ίδιας ημέρας. 

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, οι ολλανδοί οπαδοί  στην πλατεία άφησαν  σκουπίδια παντού και 
πέταξαν άδεια μπουκάλια στην fontana della Barcaccia (που πρόσφατα είχε ανακαινιστεί με κόστος 
άνω των 200.000 ευρώ), στη βάση του κλιμακοστασίου της Trinita dei Monti. 

Πολλές ταραχές και επεισόδια βίας παρατηρήθηκαν στη Villa Borghese και το Campo de Fiori, όπου η 
αστυνομία χρειάστηκε να επιβάλει πρόστιμα  σε βάρος των ολλανδών για να  αποκαταστήσει την τάξη. 

Φαίνεται, επίσης, ότι 15 από τα 26 λεωφορεία που διέθεσε η Atac για τη μεταφορά στο γήπεδο, έχουν 
υποστεί σοβαρές ζημιές και ακόμη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κοινό. 

Υπό το φως των ανωτέρω, μπορεί το Συμβούλιο να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

– ποια είναι η σημερινή κατάσταση εφαρμογής στα κράτη μέλη του «ευρωπαϊκού προγράμματος 
εργασιών 2014-2016 για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη 
που σχετίζεται με αθλητικές εκδηλώσεις, κυρίως το ποδόσφαιρο»; 

– συμφωνεί το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμματα μια ρήτρα σχετικά με 
την ευθύνη των ποδοσφαιρικών συλλόγων για ζημιές που διαπράττονται σε διεθνείς αθλητικές 
εκδηλώσεις που θίγουν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος; 


