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Изменение 1
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
прозрачност и отчетност в спортните 
управленски структури; призовава 
ръководните органи в спорта да приемат 
политика на нулева толерантност към 
корупцията, да създадат независими 
екипи за вътрешно разследване и да 
установят тясно сътрудничество с 
правоприлагащите органи;

1. подчертава необходимостта от 
прозрачност и отчетност в спортните 
управленски структури; призовава 
ръководните органи в спорта да приемат 
политика на нулева толерантност към 
корупцията, да приемат етични 
кодекси, основани на морална 
неприкосновеност и неподправена 
загриженост за честни спортни 
съревнования, да създадат независими 
екипи за вътрешно разследване и да 
установят тясно сътрудничество с 
правоприлагащите органи;

Or. it

Изменение 2
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
прозрачност и отчетност в спортните 
управленски структури; призовава 
ръководните органи в спорта да приемат 
политика на нулева толерантност към 
корупцията, да създадат независими 
екипи за вътрешно разследване и да 
установят тясно сътрудничество с 
правоприлагащите органи;

1. отчита особеностите на спорта, 
като в същото време подчертава, че 
спортните правила трябва винаги да 
бъдат в съответствие със 
законодателството на ЕС и по-
специално с Хартата на основните 
права; подчертава необходимостта от 
прозрачност и отчетност в спортните 
управленски структури; призовава 
ръководните органи в спорта да приемат 
политика на нулева толерантност към 
корупцията, да създадат независими 
екипи за вътрешно разследване и да 
установят тясно сътрудничество с 
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правоприлагащите органи;

Or. en

Изменение 3
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
включат дефиниция за спортна измама в 
наказателното си законодателство; 
призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат хармонизиран
подход срещу корупцията в спорта; 
подчертава необходимостта от 
включване на всички форми на 
корупция в спорта в антикорупционния 
пакет;

2. призовава държавите-членки да 
включат дефиниция за спортна измама в 
наказателното си законодателство; 
призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат координиран 
подход срещу корупцията в спорта; 
подчертава необходимостта от 
включване на всички форми на 
корупция в спорта в антикорупционния 
пакет;

Or. de

Изменение 4
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че уговарянето на резултати от 
спортни срещи е явление, което се 
разраства в Европа и е 
„привлекателно“ престъпление с 
високи печалби и ниски присъди, което
често е съпътствано от организирана 
престъпност, свързана с пране на пари, 
трафик на наркотици и хора;

3.счита, че уговарянето на резултати от 
спортни срещи, както и незаконните 
залагания и фалшивото спонсорство с 
цел укриване на данъци, е явление, 
което се разраства в Европа и е 
типична форма на престъпност с 
високи печалби и ниски присъди, която
често е съпътствана от дейността на 
специализирани престъпни 
организации, свързана с пране на пари, 
трафик на наркотици и хора; 
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Or. it

Изменение 5
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че уговарянето на резултати от 
спортни срещи е явление, което се 
разраства в Европа и е 
„привлекателно“ престъпление с високи 
печалби и ниски присъди, което често е 
съпътствано от организирана 
престъпност, свързана с пране на пари, 
трафик на наркотици и хора;

3. счита, че уговарянето на резултати от 
спортни срещи е сериозно явление в 
Европа и е „привлекателно“ 
престъпление с високи печалби, а в 
определени държави-членки и с
изключително ниски присъди и нива 
на разкриване, което често е 
съпътствано от организирана 
престъпност, свързана с пране на пари, 
трафик на наркотици и хора;

Or. de

Изменение 6
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. очаква с интерес резултатите от 
системата за регистриране на 
трансфери (Transfer Matching System)
на ФИФА, най-вече по отношение на 
прозрачността, честните правила  по 
отношение на финансирането, 
борбата с корупцията и трафика на 
хора; подчертава необходимостта 
системата да съответства на 
правото на ЕС и на нормите за 
защита на личните данни; призовава 
ръководните органи в спорта да 
свържат данните от системата за 
регистриране на трансфери с други 
антикорупционни системи за по-
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ефективно наблюдение с оглед на 
борбата с уговарянето на резултати 
от спортни срещи;;

Or. en

Изменение 7
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че непълнолетните 
лица следва да се ползват със защита 
във всеки един момент; призовава 
ръководните органи в спорта да 
разглеждат внимателно всяко 
изключение от правилото за забрана 
на трансфери на непълнолетни лица 
за всеки отделен случай и да сведат 
тези изключения до абсолютен 
минимум;

Or. en

Изменение 8
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава ръководните органи в 
спорта да създадат регистрационна 
система за агенти на играчите, 
придружена от кодекс за поведение и 
механизъм за налагане на санкции; 
подчертава необходимостта от 
придаване на професионален характер 
на агентите на играчи чрез 
сертифициране или друг подобен 
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механизъм;

Or. en

Изменение 9
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
обвързващо споразумение между 
ръководните органи в спорта и 
организациите за спортни залагания 
относно наблюдението и контрола на 
спортните срещи и противодействието 
на измамите в спорта; призовава 
организациите за спортни залагания да 
поемат отговорност за поддържане на 
непоквареността на сектора;

5. подчертава необходимостта от 
обвързващо споразумение между 
ръководните органи в спорта и 
организациите за спортни залагания 
относно наблюдението и контрола на 
спортните срещи и противодействието 
на измамите в спорта; призовава 
организациите за спортни залагания да 
поемат отговорност за поддържане на 
непоквареността на сектора и да 
сътрудничат на ръководните органи в 
спорта по тези въпроси;

Or. en

Изменение 10
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава необходимостта да се 
търси решение срещу неправомерно 
действащите хазартни оператори, 
установени в и извън ЕС, тъй като те 
са в състояние да избягват 
системите за контрол на измамите в 
спорта;

Or. en
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Изменение 11
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че борбата срещу 
употребата на допинг следва да бъде в 
пълно съответствие с правото на ЕС; 
призовава Световната антидопингова 
агенция да създаде точна и лесна за 
ползване административна система за 
местонахождение в съответствие с 
правото на ЕС; изтъква необходимостта 
от статистика; отбелязва колко е важно 
да се наказва употребата на допинг, а не 
пропускането на тестове.

6. подчертава, че борбата срещу 
употребата на допинг следва да бъде в 
пълно съответствие с правото на ЕС; 
призовава Световната антидопингова 
агенция да създаде точна и лесна за 
ползване административна система за 
местонахождение в съответствие с 
правото на ЕС; изтъква необходимостта 
от статистика; отбелязва колко е важно 
да се наказва употребата на допинг, а не 
пропускането на тестове. призовава 
спортната общност да насърчава 
отношение към спорта, което да е 
свързано с духовното и физическото 
благоденствие, а не насочено само към 
резултатите, което в определени 
случаи може да доведе до сериозни 
форми на зависимост от 
медикаменти и допингови вещества;

Or. it

Изменение 12
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че борбата срещу 
употребата на допинг следва да бъде в 
пълно съответствие с правото на ЕС; 
призовава Световната антидопингова 
агенция да създаде точна и лесна за 
ползване административна система за 

6. подчертава, че борбата срещу 
употребата на допинг следва да бъде в 
пълно съответствие с правото на ЕС; 
призовава Световната антидопингова 
агенция да създаде точна и лесна за 
ползване административна система за 
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местонахождение в съответствие с 
правото на ЕС; изтъква необходимостта 
от статистика; отбелязва колко е важно 
да се наказва употребата на допинг, а не 
пропускането на тестове.

местонахождение в съответствие с 
правото на ЕС; изтъква необходимостта 
от актуална статистика; отбелязва 
колко е важно да се наказва употребата 
на допинг, а не пропускането на тестове;

Or. de

Изменение 13
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че борбата срещу 
употребата на допинг следва да бъде в 
пълно съответствие с правото на ЕС; 
призовава Световната антидопингова 
агенция да създаде точна и лесна за 
ползване административна система за 
местонахождение в съответствие с 
правото на ЕС; изтъква необходимостта 
от статистика; отбелязва колко е важно 
да се наказва употребата на допинг, а не 
пропускането на тестове.

6. подчертава, че борбата срещу 
употребата на допинг следва да бъде в 
пълно съответствие с правото на ЕС, по-
специално с Хартата на основните 
права, законодателството за 
неприкосновеност на личния живот и 
защитата на личните данни, както и 
трудовото законодателство;
призовава Световната антидопингова 
агенция да създаде точна и лесна за 
ползване административна система за 
местонахождение в съответствие с 
правото на ЕС; изтъква необходимостта 
от статистика; отбелязва колко е важно 
да се наказва употребата на допинг, а не 
пропускането на тестове.

Or. en

Изменение 14
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)



PE472.045v01-00 10/12 AM\876245BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

6а. изтъква, че физическата 
активност е от изключителна 
важност за воденето на здравословен 
и подходящ начин на живот и следва 
да бъде придружавана от балансиран 
режим на хранене; освен това 
спортът е ценно средство за борба с 
маргинализацията и социалното 
изключване;

Or. it

Изменение 15
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите-членки да 
увеличат усилията си за борба с 
насилието по време на спортни 
събития, особено когато те включват 
превозването на организирани групи 
спортни привърженици между 
държавите-членки; с тази цел 
призовава държавите-членки да 
насърчават обмена на информация, 
опит и добри практики, като така 
улеснят предотвратяването на 
актове на насилие едновременно на и 
извън спортните терени; 

Or. el

Изменение 16
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. осъжда липсата на внимание към 
борбата срещу дискриминацията в 
съобщението на Европейската 
комисия относно спорта; подкрепя 
прилагането на законодателството 
на ЕС, насочено срещу 
дискриминацията, което забранява 
всички нейни проявления, в областта 
както на професионалния, така и на 
любителския спорт в Европейския 
съюз, и призовава всички държави-
членки и Комисията да 
транспонират и да прилагат 
ефективно директиви 2000/78/EО и 
2000/43/EО;

Or. en

Изменение 17
Emine Bozkurt

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. като взема предвид, че спортните 
клубове и терени са работно място на 
професионалните спортисти, 
следователно всяка форма на 
дискриминация е дискриминация на 
работното място, призовава 
професионалните организации и 
клубове в областта на спорта да 
започнат кампании за борба с всички 
форми на дискриминация, расизъм и 
ксенофобия преди, по време на и след 
провеждането на спортни дейности, 
на и извън спортните терени;  
призовава да се публикуват ежегодни 
доклади за напредъка в тази област; 
призовава за минимални санкции и 
договорни клаузи относно 
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дискриминацията; призовава 
Комисията да наблюдава този 
процес;

Or. en


