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Pozměňovací návrh 1
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ve správních strukturách
v oblasti sportu je nutná transparentnost
a odpovědnost; vyzývá sportovní orgány, 
aby ve vztahu ke korupci uplatňovaly 
politiku nulové tolerance, zřídily nezávislé 
týmy, které se budou zabývat interním 
vyšetřováním, a aby navázaly úzkou 
spolupráci s orgány činnými v trestním 
řízení;

1. zdůrazňuje, že ve správních strukturách
v oblasti sportu je nutná transparentnost
a odpovědnost; vyzývá sportovní orgány, 
aby ve vztahu ke korupci uplatňovaly 
politiku nulové tolerance, přijaly etické 
zásady založené na mravní integritě
a opravdovém zájmu o soutěž fair play, 
zřídily nezávislé týmy, které se budou 
zabývat interním vyšetřováním, a aby 
navázaly úzkou spolupráci s orgány 
činnými v trestním řízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ve správních strukturách
v oblasti sportu je nutná transparentnost
a odpovědnost; vyzývá sportovní orgány, 
aby ve vztahu ke korupci uplatňovaly 
politiku nulové tolerance, zřídily nezávislé 
týmy, které se budou zabývat interním 
vyšetřováním, a aby navázaly úzkou 
spolupráci s orgány činnými v trestním 
řízení;

1. uznává specifickou povahu sportu, 
avšak zdůrazňuje, že sportovní pravidla 
musí být vždy v souladu s právními 
předpisy EU a zejména s Chartou 
základních práv Evropské unie;
zdůrazňuje, že ve správních strukturách
v oblasti sportu je nutná transparentnost
a odpovědnost; vyzývá sportovní orgány, 
aby ve vztahu ke korupci uplatňovaly 
politiku nulové tolerance, zřídily nezávislé 
týmy, které se budou zabývat interním 
vyšetřováním, a aby navázaly úzkou 
spolupráci s orgány činnými v trestním 
řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby v rámci 
trestního práva vytvořily definici podvodu 
ve sportu; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby ke korupci ve sportu přistupovaly 
jednotně; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zahrnout všechny formy korupce ve sportu 
do souboru protikorupčních opatření;

2. vyzývá členské státy, aby v rámci 
trestního práva vytvořily definici podvodu 
ve sportu; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby ke korupci ve sportu přistupovaly 
koordinovaně; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zahrnout všechny formy korupce ve sportu 
do souboru protikorupčních opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že manipulace s výsledky 
zápasů je jevem, který je v Evropě stále 
častější, a představuje „lákavý“ trestný 
čin, jenž vede k vysokými ziskům, přičemž 
tresty za něj jsou nízké, a je často propojen
s organizovanou trestnou činností 
spojenou s praním špinavých peněz, 
obchodováním s drogami a s lidmi;

3. domnívá se, že manipulace s výsledky 
zápasů, stejně jako nezákonné sázení
a předstírané sponzorství za účelem 
daňových úniků, jsou jevy v Evropě stále 
častější a představují typickou formu 
trestných činů, jež vedou k vysokým
ziskům, přičemž tresty za něj jsou nízké,
a jsou často propojeny s činností takto 
zaměřených zločineckých organizací
spojenou s praním špinavých peněz, 
obchodováním s drogami a s lidmi;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Andreas Mölzer
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že manipulace s výsledky 
zápasů je jevem, který je v Evropě stále
častější, a představuje „lákavý“ trestný čin, 
jenž vede k vysokými ziskům, přičemž
tresty za něj jsou nízké, a je často propojen
s organizovanou trestnou činností spojenou
s praním špinavých peněz, obchodováním
s drogami a s lidmi;

3. domnívá se, že manipulace s výsledky 
zápasů je v Evropě závažným jevem,
a představuje „lákavý“ trestný čin, jenž 
vede k vysokými ziskům, přičemž tresty za 
něj a míra jeho odhalení jsou v některých
členských státech nepřiměřeně nízké, a je 
často propojen s organizovanou trestnou 
činností spojenou s praním špinavých 
peněz, obchodováním s drogami a s lidmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. očekává výsledky zavedení  
elektronického srovnávacího systému 
přestupů hráčů „Transfer Matching 
System“ (TMS) asociace FIFA zejména 
ohledně transparentnosti, finanční fair 
play, boje proti korupci a obchodování
s lidmi; zdůrazňuje, že je nutné, aby 
systém byl v souladu s právními předpisy 
EU a pravidly pro ochranu osobních 
údajů; vyzývá sportovní orgány, aby 
propojily údaje z TMS s jinými 
protikorupčními systémy pro zefektivnění 
monitorování situace s cílem bojovat proti 
manipulaci s výsledky zápasů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Emine Bozkurt
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba vždy chránit 
děti a mladistvé; vyzývá sportovní orgány, 
aby případ od případu pečlivě prošetřily 
každou výjimku z pravidla, podle něhož 
přestupy mladistvých hráčů nejsou 
povoleny, s cílem snížit počet těchto 
výjimek na absolutní minimum;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá sportovní orgány, aby vytvořily 
registrační systém pro sportovní agenty 
doplněný kodexem chování a sankčním 
mechanismem; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
profesionalizovat činnost sportovních 
agentů zavedením osvědčení apod.;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby sportovní 
orgány uzavřely se sázkovými kancelářemi 
závaznou dohodu o dohledu nad zápasy
a potírání podvodů ve sportu; vyzývá 

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby sportovní 
orgány uzavřely se sázkovými kancelářemi 
závaznou dohodu o dohledu nad zápasy
a potírání podvodů ve sportu; vyzývá 
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sázkové kanceláře, aby přijaly odpovědnost 
za předcházení korupci v tomto odvětví;

sázkové kanceláře, aby přijaly odpovědnost 
za předcházení korupci v tomto odvětví
a spolupracovaly v této oblasti se 
sportovními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zapotřebí vypořádat 
se s neoprávněnými subjekty 
provozujícími hazardní hry, které sídlí
v EU či mimo její území, které jsou 
schopny obejít systémy monitorující 
podvody ve sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podtrhuje, že boj proti dopingu by měl 
být plně v souladu s právními předpisy EU; 
žádá Světovou antidopingovou agenturu, 
aby vytvořila přesný a vstřícný systém 
správy informací o místech pobytu 
sportovce, který bude odpovídat právním 
předpisům EU; zdůrazňuje nutnost vytvářet 
statistiky; konstatuje, že důležité je trestat 
spíše užití dopingu než vynechání testů.

6. podtrhuje, že boj proti dopingu by měl 
být plně v souladu s právními předpisy EU; 
žádá Světovou antidopingovou agenturu, 
aby vytvořila přesný a vstřícný systém 
správy informací o místech pobytu 
sportovce, který bude odpovídat právním 
předpisům EU; zdůrazňuje nutnost vytvářet 
statistiky; konstatuje, že důležité je trestat 
spíše užití dopingu než vynechání testů. 
vyzývá sportovní obec, aby podporovala 
sportovní smýšlení spojené s duševní
a fyzickou pohodou, a ne zaměřené pouze 
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na výkon, což může v některých případech 
vést k závažným formám závislosti na 
drogách či látkách zvyšujících výkonnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podtrhuje, že boj proti dopingu by měl 
být plně v souladu s právními předpisy EU; 
žádá Světovou antidopingovou agenturu, 
aby vytvořila přesný a vstřícný systém 
správy informací o místech pobytu 
sportovce, který bude odpovídat právním 
předpisům EU; zdůrazňuje nutnost vytvářet 
statistiky; konstatuje, že důležité je trestat 
spíše užití dopingu než vynechání testů.

6. podtrhuje, že boj proti dopingu by měl 
být plně v souladu s právními předpisy EU; 
žádá Světovou antidopingovou agenturu, 
aby vytvořila přesný a vstřícný systém 
správy informací o místech pobytu 
sportovce, který bude odpovídat právním 
předpisům EU; zdůrazňuje nutnost vytvářet 
příslušné statistiky; konstatuje, že důležité 
je trestat spíše užití dopingu než vynechání 
testů.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podtrhuje, že boj proti dopingu by měl 
být plně v souladu s právními předpisy EU; 
žádá Světovou antidopingovou agenturu, 
aby vytvořila přesný a vstřícný systém 
správy informací o místech pobytu 
sportovce, který bude odpovídat právním 
předpisům EU; zdůrazňuje nutnost vytvářet 
statistiky; konstatuje, že důležité je trestat 
spíše užití dopingu než vynechání testů.

6. zdůrazňuje, že boj proti dopingu by měl 
být plně v souladu s právními předpisy EU, 
zejména s Chartou základních práv, 
právem na soukromí a právními předpisy 
týkajícími se ochrany údajů, stejně jako 
pracovním právem; žádá Světovou 
antidopingovou agenturu, aby vytvořila 
přesný a vstřícný systém správy informací
o místech pobytu sportovce, který bude 
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odpovídat právním předpisům EU; 
zdůrazňuje nutnost vytvářet statistiky; 
konstatuje, že důležité je trestat spíše užití 
dopingu než vynechání testů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. upozorňuje, že fyzická činnost má 
zásadní význam pro zdravý a přiměřený 
životní styl a měla by být doprovázena 
vyváženou stravou; sport je kromě toho 
účinným nástrojem v boji proti 
marginalizaci a sociálnímu vyloučení;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby zvýšily své 
úsilí v boji proti násilí na sportovních 
akcích, zejména pokud jsou spojeny
s přepravou organizovaných skupin 
fanoušků mezi členskými státy; v tomto 
smyslu vyzývá členské státy, aby podpořily 
výměnu informací, zkušeností
a osvědčených postupů, a tím usnadnily 
předcházení násilným činům v oblasti 
sportu i mimo ni; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 16
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení Evropské komise týkajícím se 
oblasti sportu není boji proti diskriminaci 
věnována dostatečná pozornost; 
podporuje uplatnitelnost 
antidiskriminačních právních předpisů 
EU, jimiž se zakazují všechny druhy 
diskriminace v oblasti profesionálního
i amatérského sportu v EU, a žádá 
všechny členské státy a Komisi, aby 
účinně prováděly a uplatňovaly směrnice 
2000/78/ES a 2000/43/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Emine Bozkurt

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. má za to, že sportovní kluby a stadiony 
jsou místa zaměstnání profesionálních 
atletů a jakoukoli formu diskriminace je 
proto třeba považovat za diskriminaci na 
pracovišti; vyzývá profesní organizace
a kluby v oblasti sportu, aby zahájily 
kampaně k boji proti všem formám 
diskriminace, rasismu a xenofobie před
a během účasti na sportovních akcích
a během i po sportovních střetnutích na 
stadionu a mimo něj; vyzývá ke 
zveřejňování výročních zpráv
o dosaženém pokroku v této oblasti; 
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vyzývá k vymezení minimálních sankcí
a zavedení smluvních ustanovení, pokud 
jde o diskriminaci; žádá Komisi, aby tento 
proces sledovala;

Or. en


