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Pakeitimas 1
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia skatinti skaidrumą ir 
atskaitomybę sporto valdymo struktūrose;
ragina sporto valdymo institucijas (SVI) 
pradėti vykdyti visiško nepakantumo 
korupcijai politiką, steigti nepriklausomas 
vidaus tyrimų grupes ir užtikrinti glaudų 
bendradarbiavimą su teisėsaugos 
institucijomis;

1. pabrėžia, kad reikia skatinti skaidrumą ir 
atskaitomybę sporto valdymo struktūrose;
ragina sporto valdymo institucijas (SVI) 
pradėti vykdyti visiško nepakantumo 
korupcijai politiką, priimti etikos 
kodeksus, kurie būtų grindžiami 
moraliniais principais ir tikru rūpinimusi 
sąžininga konkurencija, steigti 
nepriklausomas vidaus tyrimų grupes ir 
užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su 
teisėsaugos institucijomis;

Or. it

Pakeitimas 2
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia skatinti skaidrumą ir 
atskaitomybę sporto valdymo struktūrose;
ragina sporto valdymo institucijas (SVI) 
pradėti vykdyti visiško nepakantumo 
korupcijai politiką, steigti nepriklausomas 
vidaus tyrimų grupes ir užtikrinti glaudų 
bendradarbiavimą su teisėsaugos 
institucijomis;

1. pripažįsta sporto specifiškumą, tačiau 
pabrėžia, kad sporto taisyklės visada 
privalo atitikti ES teisės aktus, ypač 
Pagrindinių teisių chartiją; pabrėžia, kad 
reikia skatinti skaidrumą ir atskaitomybę 
sporto valdymo struktūrose; ragina sporto 
valdymo institucijas (SVI) pradėti vykdyti 
visiško nepakantumo korupcijai politiką, 
steigti nepriklausomas vidaus tyrimų 
grupes ir užtikrinti glaudų 
bendradarbiavimą su teisėsaugos 
institucijomis;

Or. en
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Pakeitimas 3
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares į baudžiamąją 
teisę įtraukti sukčiavimo sporto srityje 
apibrėžtį; ragina Komisiją ir valstybes 
nares pradėti vykdyti suderintą kovos su 
korupcija sporto srityje politiką; pabrėžia, 
kad kovos su korupcija priemonių rinkinyje 
reikia numatyti visas korupcijos sporto 
sektoriuje rūšis;

2. ragina valstybes nares į baudžiamąją 
teisę įtraukti sukčiavimo sporto srityje 
apibrėžtį; ragina Komisiją ir valstybes 
nares pradėti vykdyti koordinuotą kovos 
su korupcija sporto srityje politiką;
pabrėžia, kad kovos su korupcija 
priemonių rinkinyje reikia numatyti visas 
korupcijos sporto sektoriuje rūšis;

Or. de

Pakeitimas 4
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad susitarimai dėl varžybų 
baigties yra sparčiai plintantis reiškinys 
Europoje ir yra „patraukli“ nusikalstama 
veika, kurią vykdant gaunamas didelis 
pelnas ir skiriamos nedidelės bausmės ir 
kuri dažnai susijusi su organizuotu 
nusikalstamumu, ypač su pinigų plovimu, 
prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis;

3. mano, kad susitarimai dėl varžybų 
baigties, taip pat nelegalios lažybos ir 
falsifikuotas rėmimas siekiant nuslėpti 
mokesčius yra sparčiai plintantis reiškinys 
Europoje ir yra tipiško pobūdžio
nusikalstama veika, kurią vykdant 
gaunamas didelis pelnas ir skiriamos 
nedidelės bausmės ir kuri dažnai susijusi su
specializuotųjų nusikalstamų 
organizacijų, susijusių  su pinigų plovimu, 
prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis, 
veikla;

Or. it

Pakeitimas 5
Andreas Mölzer
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad susitarimai dėl varžybų 
baigties yra sparčiai plintantis reiškinys 
Europoje ir yra „patraukli“ nusikalstama 
veika, kurią vykdant gaunamas didelis 
pelnas ir skiriamos nedidelės bausmės ir 
kuri dažnai susijusi su organizuotu
nusikalstamumu, ypač su pinigų plovimu, 
prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis;

3. mano, kad susitarimai dėl varžybų 
baigties yra rimtą susirūpinimą keliantis
reiškinys Europoje ir yra „patraukli“ 
nusikalstama veika, kurią vykdant 
gaunamas didelis pelnas ir kai kuriose 
valstybėse narėse skiriamos pernelyg
nedidelės bausmės, o jų nustatymo lygis 
pernelyg žemas, ir kuri dažnai susijusi su 
organizuotu nusikalstamumu, ypač su 
pinigų plovimu, prekyba narkotikais ir 
prekyba žmonėmis;

Or. de

Pakeitimas 6
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laukia FIFA elektroninės žaidėjų 
perėjimo registravimo sistemos rezultatų, 
ypač skaidrumo, finansinio sąžiningumo 
bei kovos su korupcija ir prekyba 
žmonėmis požiūriu; pabrėžia, kad sistema 
privalo atitikti ES teisę ir duomenų 
apsaugos taisykles; ragina SVI susieti 
žaidėjų perėjimo registravimo sistemos 
duomenis su kitų kovos su korupcija 
sistemų duomenimis, kad stebėsena taptų 
veiksmingesnė ir būtų galima panaikinti 
susitarimus dėl varžybų baigties;

Or. en

Pakeitimas 7
Emine Bozkurt
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Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad nepilnamečiai turi būti 
visą laiką saugomi; ragina SVI kiekvienu 
atveju atskirai tikrinti visas suteikiamas 
nepilnamečių perėjimo draudimo taisyklės 
išimtis ir kiek tik įmanoma sumažinti šios
taisyklės išimčių taikymą;

Or. en

Pakeitimas 8
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina SVI sukurti žaidėjų agentų 
registravimo sistemą, taip pat elgesio 
kodeksą ir sankcijų mechanizmą;
pabrėžia, kad žaidėjų agentų veiklą reikia 
padaryti profesionalią – išduoti jiems 
sertifikatus ar pan.

Or. en

Pakeitimas 9
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad reikia sudaryti teisiškai 
įpareigojančius SVI ir lažybų organizacijų 
susitarimus dėl varžybų stebėsenos ir 
kovos su sukčiavimu sporto srityje; ragina 
lažybų organizacijas prisiimti atsakomybę 

5. pabrėžia, kad reikia sudaryti teisiškai 
įpareigojančius SVI ir lažybų organizacijų 
susitarimus dėl varžybų stebėsenos ir 
kovos su sukčiavimu sporto srityje; ragina 
lažybų organizacijas prisiimti atsakomybę 
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dėl tvarkos sektoriuje užtikrinimo; dėl tvarkos sektoriuje užtikrinimo ir šiais 
klausimais bendradarbiauti su SVI;

Or. en

Pakeitimas 10
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia poreikį spręsti neregistruotų 
ES ir ne ES lošimų operatorių problemą, 
nes jie gali išvengti sukčiavimo sporto 
srityje stebėsenos sistemų;

Or. en

Pakeitimas 11
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kovojant su dopingo 
vartojimu turėtų būti visiškai laikomasi ES 
teisės aktų nuostatų; ragina Pasaulinę 
antidopingo agentūrą įdiegti aiškią ir 
lengvai naudojamą duomenų apie asmens 
buvimo vietą administravimo sistemą, kuri 
atitiktų ES teisės aktų nuostatas; pabrėžia, 
kad reikia statistinių duomenų; pažymi, 
kad svarbiau yra taikyti bausmes už 
dopingo vartojimą nei už neatvykimą į
testų laikymą.

6. pabrėžia, kad kovojant su dopingo 
vartojimu turėtų būti visiškai laikomasi ES 
teisės aktų nuostatų; ragina Pasaulinę 
antidopingo agentūrą įdiegti aiškią ir 
lengvai naudojamą duomenų apie asmens 
buvimo vietą administravimo sistemą, kuri 
atitiktų ES teisės aktų nuostatas; pabrėžia, 
kad reikia statistinių duomenų; pažymi, 
kad svarbiau yra taikyti bausmes už 
dopingo vartojimą nei už neatvykimą į
laikyti testų. ragina sporto bendruomenę 
formuoti tokį mentalitetą, kuris būtų 
orientuotas į psichinę ir fizinę gerovę, o 
ne tik į rezultatus, nes jei galvojama vien 
apie rezultatus, tam tikrais atvejais tai gali 
lemti stiprią priklausomybę nuo narkotikų 
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ir medžiagų, kurios padeda pagerinti 
rezultatus;

Or. it

Pakeitimas 12
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kovojant su dopingo 
vartojimu turėtų būti visiškai laikomasi ES 
teisės aktų nuostatų; ragina Pasaulinę 
antidopingo agentūrą įdiegti aiškią ir 
lengvai naudojamą duomenų apie asmens 
buvimo vietą administravimo sistemą, kuri 
atitiktų ES teisės aktų nuostatas; pabrėžia, 
kad reikia statistinių duomenų; pažymi, 
kad svarbiau yra taikyti bausmes už 
dopingo vartojimą nei už neatvykimą į
testų laikymą.

6. pabrėžia, kad kovojant su dopingo 
vartojimu turėtų būti visiškai laikomasi ES 
teisės aktų nuostatų; ragina Pasaulinę 
antidopingo agentūrą įdiegti aiškią ir 
lengvai naudojamą duomenų apie asmens 
buvimo vietą administravimo sistemą, kuri 
atitiktų ES teisės aktų nuostatas; pabrėžia, 
kad reikia atitinkamų statistinių duomenų;
pažymi, kad svarbiau yra taikyti bausmes 
už dopingo vartojimą nei už neatvykimą 
laikyti testų.

Or. de

Pakeitimas 13
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kovojant su dopingo 
vartojimu turėtų būti visiškai laikomasi ES 
teisės aktų nuostatų; ragina Pasaulinę 
antidopingo agentūrą įdiegti aiškią ir 
lengvai naudojamą duomenų apie asmens 
buvimo vietą administravimo sistemą, kuri 
atitiktų ES teisės aktų nuostatas; pabrėžia, 
kad reikia statistinių duomenų; pažymi, 
kad svarbiau yra taikyti bausmes už 

6. pabrėžia, kad kovojant su dopingo 
vartojimu turėtų būti visiškai laikomasi ES 
teisės aktų, ypač Pagrindinių teisių 
chartijos, privatumo ir duomenų apsaugos 
teisės aktų, taip pat darbo teisės aktų, 
nuostatų; ragina Pasaulinę antidopingo 
agentūrą įdiegti aiškią ir lengvai 
naudojamą duomenų apie asmens buvimo 
vietą administravimo sistemą, kuri atitiktų 
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dopingo vartojimą nei už neatvykimą į
testų laikymą.

ES teisės aktų nuostatas; pabrėžia, kad 
reikia statistinių duomenų; pažymi, kad 
svarbiau yra taikyti bausmes už dopingo 
vartojimą nei už neatvykimą laikyti testų.

Or. en

Pakeitimas 14
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad fizinis aktyvumas labai 
svarbus sveiko ir tinkamo gyvenimo būdo 
požiūriu ir jis turėtų būti papildomas 
subalansuota mityba; be to, sportas –
vertinga priemonė kovojant su 
marginalizacija ir socialine atskirtimi;

Or. it

Pakeitimas 15
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad būtų įveiktas smurtas 
sporto renginių metu, ypač kai jis susiję 
su organizuotų sirgalių grupių vežimu iš 
vienos valstybės narės į kitą; šiuo tikslu 
ragina valstybes nares skatinti keitimąsi 
informacija, patirtimi ir gerąja praktika, 
taip sudarant sąlygas už akių užbėgti 
smurto veiksmams (ir sporto aikštėse, ir 
kitose vietose);

Or. el
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Pakeitimas 16
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. apgailestauja, kad Europos Komisijos 
komunikate dėl sporto skiriama 
nepakankamai dėmesio kovai su 
diskriminacija; pritaria ES teisės aktų dėl 
nediskriminavimo, pagal kuriuos 
draudžiama visų rūšių diskriminacija, 
taikymui profesionalų ir mėgėjų sporto 
ES sričiai ir ragina visas valstybes nares 
ir Komisiją veiksmingai perkelti į 
nacionalinę teisę ir įgyvendinti direktyvas 
2000/78/EB ir 2000/43/EB;

Or. en

Pakeitimas 17
Emine Bozkurt

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad sporto klubai ir stadionai 
yra profesionalių sportininkų darbo vieta, 
todėl bet kokios formos diskriminacija 
vyksta darbo vietoje; ragina 
profesionalias sporto organizacijas ir 
klubus pradėti kampanijas, kuriomis būtų 
siekiama įveikti visų formų 
diskriminaciją, rasizmą ir ksenofobiją
stadionuose ir kitose vietose prieš sporto
varžybas, per jas ir po jų; ragina skelbti 
metines pažangos šioje srityje ataskaitas;
ragina nustatyti minimalias sankcijas ir 
su diskriminacija susijusias sutarčių 
sąlygas; ragina Komisiją stebėti šį 
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procesą;

Or. en


