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Módosítás 1
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra és 
elszámoltathatóságra van szükség a 
sportirányítási struktúrákban; felkéri a 
sportirányító testületeket, hogy vezessenek 
be „zéró toleranciát” a korrupcióval 
szemben, hozzanak létre független 
csoportokat a belső vizsgálatok 
lefolytatására, valamint alakítsanak ki 
szoros együttműködést a bűnüldöző 
szervekkel;

1. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra és 
elszámoltathatóságra van szükség a 
sportirányítási struktúrákban; felkéri a 
sportirányító testületeket, hogy vezessenek 
be „zéró toleranciát” a korrupcióval 
szemben, fogadjanak el az erkölcsi 
integritáson és a tisztességes verseny iránti 
elkötelezettségen alapuló etikai kódexeket,
hozzanak létre független csoportokat a 
belső vizsgálatok lefolytatására, valamint 
alakítsanak ki szoros együttműködést a 
bűnüldöző szervekkel;

Or. it

Módosítás 2
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra és 
elszámoltathatóságra van szükség a 
sportirányítási struktúrákban; felkéri a 
sportirányító testületeket, hogy vezessenek 
be „zéró toleranciát” a korrupcióval 
szemben, hozzanak létre független 
csoportokat a belső vizsgálatok 
lefolytatására, valamint alakítsanak ki 
szoros együttműködést a bűnüldöző 
szervekkel;

1. elismeri a sport sajátosságait, 
hangsúlyozza azonban, hogy a 
sportszabályoknak mindenkor meg kell 
felelniük az uniós jogszabályoknak, 
különösen az alapjogi chartának;
hangsúlyozza, hogy átláthatóságra és 
elszámoltathatóságra van szükség a 
sportirányítási struktúrákban; felkéri a 
sportirányító testületeket, hogy vezessenek 
be „zéró toleranciát” a korrupcióval 
szemben, hozzanak létre független 
csoportokat a belső vizsgálatok 
lefolytatására, valamint alakítsanak ki 
szoros együttműködést a bűnüldöző 
szervekkel;
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Or. en

Módosítás 3
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a tagállamokat, hogy 
büntetőjogukba vegyék fel a sport terén 
elkövetett csalás tényállását; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el harmonizált megközelítést a 
sporthoz kapcsolódó korrupcióval 
szemben; hangsúlyozza, hogy a sporthoz 
kapcsolódó korrupció valamennyi formáját 
szerepeltetni kell a korrupcióellenes 
jogszabálycsomagban;

2. felkéri a tagállamokat, hogy 
büntetőjogukba vegyék fel a sport terén 
elkövetett csalás tényállását; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el összehangolt megközelítést a 
sporthoz kapcsolódó korrupcióval 
szemben; hangsúlyozza, hogy a sporthoz 
kapcsolódó korrupció valamennyi formáját 
szerepeltetni kell a korrupcióellenes 
jogszabálycsomagban;

Or. de

Módosítás 4
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a „bundázás” jelensége 
egyre terjed Európában, hiszen „vonzó”
bűncselekményről van szó, amely magas 
jövedelmet hozhat alacsony büntetési 
tételek kockázata mellett, a 
„bundázáshoz” ezért gyakran kapcsolódik 
a pénzmosással, kábítószer-
kereskedelemmel és embercsempészettel 
összefüggő szervezett bűnözés;

3. úgy véli, hogy a „bundázás”, valamint 
az illegális fogadás és az adócsalás 
céljából végzett hamis szponzorálás 
jelensége egyre terjed Európában, tipikus 
bűncselekményről van szó, amely magas 
jövedelmet hozhat alacsony büntetési 
tételek kockázata mellett, e 
bűncselekményekhez ezért gyakran 
kapcsolódik a pénzmosással, kábítószer-
kereskedelemmel és embercsempészettel 
összefüggő szakosodott bűnszervezetek 
tevékenysége;
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Or. it

Módosítás 5
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a „bundázás” jelensége 
egyre terjed Európában, hiszen „vonzó” 
bűncselekményről van szó, amely magas 
jövedelmet hozhat alacsony büntetési 
tételek kockázata mellett, a „bundázáshoz” 
ezért gyakran kapcsolódik a pénzmosással, 
kábítószer-kereskedelemmel és 
embercsempészettel összefüggő szervezett 
bűnözés;

3. úgy véli, hogy a „bundázás” súlyos 
jelenség Európában, hiszen „vonzó” 
bűncselekményről van szó, amely magas 
jövedelmet hozhat, és néhány tagállamban 
mindezt rendkívül alacsony büntetési 
tételek és észlelési arány kockázata 
mellett, a „bundázáshoz” ezért gyakran 
kapcsolódik a pénzmosással, kábítószer-
kereskedelemmel és embercsempészettel 
összefüggő szervezett bűnözés;

Or. de

Módosítás 6
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. várakozással tekint a FIFA átigazolási 
rendszerének eredményeire, különösen az 
átláthatóság, a pénzügyi „fair play”, a 
korrupció elleni küzdelem és az 
emberkereskedelem vonatkozásában;
hangsúlyozza, hogy a rendszernek be kell 
tartania az uniós jogszabályokat és az 
adatvédelmi szabályokat; felszólítja a 
sportirányító testületeket, hogy az 
átigazolási rendszer adatait vessék össze 
egyéb korrupcióellenes rendszerekkel a 
„bundázás” elleni küzdelem céljából 
folytatott hatékonyabb nyomon követés 
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érdekében;

Or. en

Módosítás 7
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a kiskorúakat 
mindenkor védelmezni kell; felszólítja a 
sportirányító testületeket, hogy eseti 
alapon ellenőrizzék a kiskorúak 
átigazolását tiltó szabály alóli valamennyi 
kivételt, és a kiskorúak átigazolásának 
ilyen kivételeit csökkentsék abszolút 
minimális mértékre;

Or. en

Módosítás 8
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felszólítja a sportirányító testületeket, 
hogy egy magatartási kódex és egy 
szankcionálási mechanizmus kíséretében 
hozzák létre a játékosok ügynökeinek 
regisztrációs rendszerét; hangsúlyozza, 
hogy szakmává kell minősíteni a játékosok 
tanúsítvánnyal vagy hasonló 
dokumentummal rendelkező ügynökeinek 
hivatását;

Or. en
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Módosítás 9
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a mérkőzések 
ellenőrzéséről és a sport területén történő 
csalások elleni küzdelemről szóló, kötelező 
érvényű megállapodásra van szükség a 
sportirányító testületek és a sportfogadási 
szervezetek között; felkéri a sportfogadási 
szervezeteket, hogy vállaljanak 
felelősséget az ágazat tisztességes 
működésének fenntartásáért;

5. hangsúlyozza, hogy a mérkőzések 
ellenőrzéséről és a sport területén történő 
csalások elleni küzdelemről szóló, kötelező 
érvényű megállapodásra van szükség a 
sportirányító testületek és a sportfogadási 
szervezetek között; felkéri a sportfogadási 
szervezeteket, hogy vállaljanak 
felelősséget az ágazat tisztességes 
működésének fenntartásáért, és hogy 
ezekkel az ügyekkel kapcsolatban 
működjenek együtt a sportirányító 
testületekkel;

Or. en

Módosítás 10
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell az 
engedéllyel nem rendelkező uniós és nem 
uniós székhelyű szerencsejáték-
szolgáltatókkal, mivel ezek képesek 
kijátszani a sporttal kapcsolatos 
csalásokat ellenőrző rendszereket;

Or. en

Módosítás 11
Salvatore Iacolino
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a doppingolás elleni 
küzdelem folyamán be kell tartani az uniós 
jogszabályokat; felkéri a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökséget, hogy hozzon 
létre egy megbízható, könnyen használható 
és az uniós jogszabályoknak megfelelő 
adminisztrációs rendszert a sportolók
tartózkodási helyének nyomon követése 
céljából; hangsúlyozza, hogy statisztikákra 
van szükség; megjegyzi, hogy a tesztek 
elmulasztásának büntetése helyett 
fontosabb a doppingolást szankcionálni;

6. hangsúlyozza, hogy a doppingolás elleni 
küzdelem folyamán be kell tartani az uniós 
jogszabályokat; felkéri a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökséget, hogy hozzon 
létre egy megbízható, könnyen használható 
és az uniós jogszabályoknak megfelelő 
adminisztrációs rendszert a sportolók 
tartózkodási helyének nyomon követése 
céljából; hangsúlyozza, hogy statisztikákra 
van szükség; megjegyzi, hogy a tesztek 
elmulasztásának büntetése helyett 
fontosabb a doppingolást szankcionálni;
felszólítja a sportközösséget, hogy 
mozdítsa elő a szellemi és fizikai jóléttel 
társított sportmentalitást, mely nem 
pusztán teljesítményközpontú, mivel ez 
utóbbi bizonyos esetekben a 
gyógyszerektől és a teljesítménynövelő 
szerektől való súlyos függőséghez 
vezethet;

Or. it

Módosítás 12
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a doppingolás elleni 
küzdelem folyamán be kell tartani az uniós 
jogszabályokat; felkéri a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökséget, hogy hozzon 
létre egy megbízható, könnyen használható 
és az uniós jogszabályoknak megfelelő 
adminisztrációs rendszert a sportolók 
tartózkodási helyének nyomon követése 
céljából; hangsúlyozza, hogy statisztikákra 
van szükség; megjegyzi, hogy a tesztek 

6. hangsúlyozza, hogy a doppingolás elleni 
küzdelem folyamán be kell tartani az uniós 
jogszabályokat; felkéri a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökséget, hogy hozzon 
létre egy megbízható, könnyen használható 
és az uniós jogszabályoknak megfelelő 
adminisztrációs rendszert a sportolók 
tartózkodási helyének nyomon követése 
céljából; hangsúlyozza, hogy megfelelő
statisztikákra van szükség; megjegyzi, 
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elmulasztásának büntetése helyett 
fontosabb a doppingolást szankcionálni;

hogy a tesztek elmulasztásának büntetése 
helyett fontosabb a doppingolást 
szankcionálni;

Or. de

Módosítás 13
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a doppingolás elleni 
küzdelem folyamán be kell tartani az uniós 
jogszabályokat; felkéri a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökséget, hogy hozzon 
létre egy megbízható, könnyen használható 
és az uniós jogszabályoknak megfelelő 
adminisztrációs rendszert a sportolók 
tartózkodási helyének nyomon követése 
céljából; hangsúlyozza, hogy statisztikákra 
van szükség; megjegyzi, hogy a tesztek 
elmulasztásának büntetése helyett 
fontosabb a doppingolást szankcionálni;

6. hangsúlyozza, hogy a doppingolás elleni 
küzdelem folyamán be kell tartani az uniós 
jogszabályokat, különösen az alapjogi 
chartát, a magánjellegű és egyéb adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a munkaügyi jogszabályokat;
felkéri a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökséget, hogy hozzon létre egy 
megbízható, könnyen használható és az 
uniós jogszabályoknak megfelelő 
adminisztrációs rendszert a sportolók 
tartózkodási helyének nyomon követése 
céljából; hangsúlyozza, hogy statisztikákra 
van szükség; megjegyzi, hogy a tesztek 
elmulasztásának büntetése helyett 
fontosabb a doppingolást szankcionálni;

Or. en

Módosítás 14
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat, hogy a fizikai tevékenyég 
elengedhetetlen az egészséges és 
megfelelő életmódhoz, és azt 
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kiegyensúlyozott étrenddel kell 
kiegészíteni; a sport továbbá a perifériára 
szorulás és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem értékes eszköze;

Or. it

Módosítás 15
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fokozzák a sportesemények alatti erőszak 
elleni küzdelemre irányuló 
erőfeszítéseiket, különösen a szurkolók 
szervezett csoportjainak tagállamok 
közötti szállítása esetében; ennek 
érdekében felszólítja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék az információk, a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 
cseréjét, melyek révén a sportpályákon 
belül és kívül egyaránt könnyebb 
megelőzni az erőszakos cselekményeket;

Or. el

Módosítás 16
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sajnálja, hogy az Európai Bizottság 
sportra vonatkozó közleménye nem fordít 
figyelmet a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelemre; megerősíti a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi fajtáját tiltó 
uniós jogszabályok alkalmazhatóságát 
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mind a hivatásos, mind pedig az amatőr 
sportra az EU-ban, és felszólítja 
valamennyi tagállamot és a Bizottságot, 
hogy hatékonyan ültessék át és hajtsák 
végre a 2000/78/EK, illetve a 2000/43/EK 
irányelvet;

Or. en

Módosítás 17
Emine Bozkurt

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy a sportegyesületek és a 
stadionok a hivatásos sportolók 
munkahelyei, ezért a hátrányos 
megkülönböztetés bármilyen formája a 
munkahelyen zajlik; felszólítja a sport 
területén tevékenykedő szakmai 
szervezeteket és egyesületeket, hogy 
indítsanak kampányokat a 
sporttevékenységek előtt, közben, valamint 
a sportrendezvények alatt vagy azok után, 
a stadionokon belül vagy kívül 
megnyilvánuló hátrányos 
megkülönböztetés, rasszizmus és 
idegengyűlölet bármilyen formájával 
szemben; felszólít az e területen elért 
előrelépésekről szóló éves jelentés 
kiadására; felszólít a hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatos 
minimum szankciók és szerződéses 
kikötések megállapítására; felszólítja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon ezt a 
folyamatot;

Or. en


