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Amendement  2 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. dringt er bij alle internationale 

sportorganisaties, en met name het 

Internationaal Olympisch Comité (IOC), de 

FIFA en de Unie van Europese 

voetbalbonden (UEFA), ervoor te zorgen 

dat landen die meedoen aan de 

bidprocedure voor een groot 

sportevenement, ten aanzien van alle 

activiteiten die verband houden met het 

organiseren en houden van het evenement, 

zich ertoe verplichten zich te houden aan 

de internationale normen met betrekking 

tot de grondrechten; 

7. verzoekt alle internationale 

sportorganisaties, en met name het 

Internationaal Olympisch Comité (IOC), de 

FIFA en de Unie van Europese 

voetbalbonden (UEFA), ervoor te zorgen 

dat landen die meedoen aan de 

bidprocedure voor een groot 

sportevenement, ten aanzien van alle 

activiteiten die verband houden met het 

organiseren en houden van het evenement, 

zich ertoe verplichten de internationale 

normen met betrekking tot de mensen- en 

arbeidsrechten als primaire criteria te 

eerbiedigen, en landen die het 

internationaal recht geweld aandoen of 

schenden uit te sluiten; 

Or. en 
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Amendement  3 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt alle sportbonden en 

overkoepelende sportorganen zich aan de 

regels inzake goed bestuur en grotere 

transparantie te houden om de kans dat ze 

het slachtoffer van corruptie worden te 

verkleinen;  

19. verzoekt alle sportbonden en 

overkoepelende sportorganen zich aan de 

regels inzake goed bestuur en grotere 

transparantie te houden om de kans dat ze 

het slachtoffer van corruptie worden te 

verkleinen; pleit in dit verband voor een 

betere naleving van het beginsel van 

genderevenwicht bij de benoeming van de 

leden van de raden van bestuur en 

directiecomités van alle organisaties, in 

het bijzonder om eraan te herinneren dat 

sport, en met name voetbal, geen 

afgeschermd voorrecht van mannen is; is 

van mening dat openstelling meer 

transparantie met zich mee zou brengen; 

Or. en 

 

 


