
Parlamentul European
2014-2019

TEXTE ADOPTATE

P8_TA(2019)0143

Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului 
Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și 
servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive ***
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în 
interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare 
integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte 
evenimente sportive (CETS nr. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12527/2018),

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie 
de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive 
(CETS nr. 218),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
87 alineatul (1) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și 
cu articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-
0436/2018),

– având în vedere Decizia 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind 
siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională1,

– având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la o abordare integrată a 
politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate2,

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0080/2019),
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1. aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Consiliului Europei.


