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Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για 
την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε 
ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις ***
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά 
με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη 
να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, 
την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες 
αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 
2018/0116(NLE))
(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12527/2018),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή 
υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 
218),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
87 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 
v) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C8-0436/2018),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/348/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, 
σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή 
διάσταση1,

1 ΕΕ L 121 της 8.5.2002, σ. 1.



– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 
σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή 
διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
(A8-0080/2019),

1. εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

1 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 2.


