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Grozījums Nr. 1
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka sporta pārvaldes struktūrā ir 
nepieciešama pārredzamība un 
pārskatatbildība; aicina sporta vadības 
struktūras nepieļaut nekāda veida 
korupciju, izveidot neatkarīgas iekšējās 
izmeklēšanas darba grupas un veidot ciešu 
sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm;

1. uzsver, ka sporta pārvaldes struktūrā ir 
nepieciešama pārredzamība un 
pārskatatbildība; aicina sporta vadības 
struktūras nepieļaut nekāda veida 
korupciju, pieņemt ētikas kodeksus, kas 
balstīti uz morāles integritāti un patiesiem 
centieniem nodrošināt godīgu 
konkurenci, izveidot neatkarīgas iekšējās 
izmeklēšanas darba grupas un veidot ciešu 
sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka sporta pārvaldes struktūrā ir 
nepieciešama pārredzamība un 
pārskatatbildība; aicina sporta vadības 
struktūras nepieļaut nekāda veida 
korupciju, izveidot neatkarīgas iekšējās 
izmeklēšanas darba grupas un veidot ciešu 
sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm;

1. atzīst sporta specifiskumu, tomēr 
uzsver, ka sporta noteikumiem vienmēr 
jāatbilst ES tiesību aktiem un jo īpaši 
Pamattiesību hartai; uzsver, ka sporta 
pārvaldes struktūrā ir nepieciešama 
pārredzamība un pārskatatbildība; aicina 
sporta vadības struktūras nepieļaut nekāda 
veida korupciju, izveidot neatkarīgas 
iekšējās izmeklēšanas darba grupas un 
veidot ciešu sadarbību ar tiesībaizsardzības 
iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis krimināllikumā 
iekļaut definīciju jēdzienam „krāpšana 
sportā”; aicina Komisiju un dalībvalstis 
saskaņot savu pieeju korupcijas 
apkarošanai sportā; uzsver, ka ir 
nepieciešams visas sporta nozarē 
sastopamās korupcijas formas iekļaut 
pretkorupcijas tiesību aktu kopumā;

2. aicina dalībvalstis krimināllikumā 
iekļaut definīciju jēdzienam „krāpšana 
sportā”; aicina Komisiju un dalībvalstis 
koordinēt savu pieeju korupcijas 
apkarošanai sportā; uzsver, ka ir 
nepieciešams visas sporta nozarē 
sastopamās korupcijas formas iekļaut 
pretkorupcijas tiesību aktu kopumā;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka spēļu manipulācija ir augoša 
problēma Eiropā, kas lielo guvumu un 
zemo sodu dēļ ir uzskatāma par 
„atraktīvu” noziegumu un bieži ir saistīta
ar organizēto noziedzību naudas 
atmazgāšanas, narkotiku kontrabandas un 
cilvēku tirdzniecības jomās;

3. uzskata, ka spēļu manipulācija, kā arī 
nelegālas derības un viltus sponsorēšana
ir augoša problēma Eiropā un tipisks 
noziegumu veids lielo guvumu un zemo 
sodu dēļ un bieži ir saistītas ar specializētu 
organizētu noziedzīgu grupu darbībām
naudas atmazgāšanas, narkotiku 
kontrabandas un cilvēku tirdzniecības 
jomās;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka spēļu manipulācija ir augoša
problēma Eiropā, kas lielo guvumu un 
zemo sodu dēļ ir uzskatāma par „atraktīvu” 
noziegumu un bieži ir saistīta ar organizēto 
noziedzību naudas atmazgāšanas, 
narkotiku kontrabandas un cilvēku 
tirdzniecības jomās;

3. uzskata, ka spēļu manipulācija ir 
nopietna problēma Eiropā, kas lielo 
guvumu un atsevišķās dalībvalstīs pārāk 
zemo sodu un atklāšanas zemā līmeņa dēļ 
ir uzskatāma par „atraktīvu” noziegumu un 
bieži ir saistīta ar organizēto noziedzību 
naudas atmazgāšanas, narkotiku 
kontrabandas un cilvēku tirdzniecības 
jomās;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ar nepacietību gaida FIFA spēlētāju 
pārvietošanas datu salīdzināšanas 
sistēmas rezultātus jo īpaši attiecībā uz 
pārredzamību, finansiāli godīgu spēli, 
korupcijas apkarošanu un cilvēku 
tirdzniecību; uzsver, ka ir nepieciešama 
sistēma, kas nodrošinātu atbilstību ES 
tiesību aktiem un datu aizsardzības 
noteikumiem; aicina sporta vadības 
struktūras piesaistīt TMS datus ar citām 
pretkorupcijas sistēmām efektīvākas 
uzraudzības nodrošināšanai, lai cīnītos 
pret spēļu rezultātu pasūtīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka vienmēr būtu jāaizsargā 
nepilngadīgie; aicina sporta vadības 
struktūras rūpīgi pārbaudīt ikvienu 
izņēmumu attiecībā uz noteikumiem, kas 
aizliedz nepilngadīgo sportistu 
pārvietošanu, izskatot ikvienu konkrētu 
gadījumu atsevišķi un samazinot 
nepilngadīgo sportistu pārvietošanu līdz 
absolūtajam minimumam;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina sporta vadības struktūras 
izveidot spēlētāju aģentu reģistrācijas 
sistēmu, papildinot to ar rīcības kodeksu 
un sankciju noteikšanas mehānismu; 
uzsver, ka spēlētāju aģentu nolīgšana ir 
jāpadara profesionālāka, ieviešot 
sertifikātu vai tamlīdzīgu dokumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību pēc saistošas 
vienošanās starp sporta vadības struktūrām 
un derību rīkošanas organizācijām attiecībā 

5. uzsver nepieciešamību pēc saistošas 
vienošanās starp sporta vadības struktūrām 
un derību rīkošanas organizācijām attiecībā 
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uz spēļu uzraudzību un krāpšanas 
apkarošanu sportā; aicina derību rīkošanas 
organizācijas uzņemties atbildību par 
nelikumību novēršanu nozarē;

uz spēļu uzraudzību un krāpšanas 
apkarošanu sportā; aicina derību rīkošanas 
organizācijas uzņemties atbildību par 
nelikumību novēršanu nozarē un šajos 
jautājumos sadarboties ar sporta vadības 
struktūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka nepieciešams pievērsties 
gan ES, gan ārpus ES izvietotu 
nelicencētu azartspēļu rīkotāju darbībai, 
jo tiem ir iespējas apiet uzraudzības 
sistēmas, kas vērstas pret krāpšanu 
sportā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka dopinga lietošanas 
apkarošanai vajadzētu būt pilnībā 
saskaņotai ar ES tiesībām; aicina Pasaules 
antidopinga aģentūru izveidot precīzu un 
viegli pielietojamu ar ES tiesībām 
saskaņotu pārvaldes sistēmu; uzsver, ka ir 
nepieciešami statistikas dati; norāda, ka 
svarīgāk ir sodīt par dopinga lietošanu nekā 
par izvairīšanos no dopinga testiem.

6. uzsver, ka dopinga lietošanas 
apkarošanai vajadzētu būt pilnībā 
saskaņotai ar ES tiesībām; aicina Pasaules 
antidopinga aģentūru izveidot precīzu un 
viegli pielietojamu ar ES tiesībām 
saskaņotu pārvaldes sistēmu; uzsver, ka ir 
nepieciešami statistikas dati; norāda, ka 
svarīgāk ir sodīt par dopinga lietošanu nekā 
par izvairīšanos no dopinga testiem; aicina 
sporta aprindas veicināt sporta garu, kas 



PE472.045v01-00 8/11 AM\876245LV.doc

LV

saistīts ar garīgu un fizisku labsajūtu, un 
nav pielāgots vienīgi rezultātiem, kas 
atsevišķos gadījumos var izraisīt nopietnu 
atkarību no zālēm un rezultātus 
uzlabojošām vielām;

Or. it

Grozījums Nr. 12
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka dopinga lietošanas 
apkarošanai vajadzētu būt pilnībā 
saskaņotai ar ES tiesībām; aicina Pasaules 
antidopinga aģentūru izveidot precīzu un 
viegli pielietojamu ar ES tiesībām 
saskaņotu pārvaldes sistēmu; uzsver, ka ir 
nepieciešami statistikas dati; norāda, ka 
svarīgāk ir sodīt par dopinga lietošanu nekā 
par izvairīšanos no dopinga testiem.

6. uzsver, ka dopinga lietošanas 
apkarošanai vajadzētu būt pilnībā 
saskaņotai ar ES tiesībām; aicina Pasaules 
antidopinga aģentūru izveidot precīzu un 
viegli pielietojamu ar ES tiesībām 
saskaņotu pārvaldes sistēmu; uzsver, ka ir 
nepieciešami attiecīgi statistikas dati; 
norāda, ka svarīgāk ir sodīt par dopinga 
lietošanu nekā par izvairīšanos no dopinga 
testiem.

Or. de

Grozījums Nr. 13
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka dopinga lietošanas 
apkarošanai vajadzētu būt pilnībā 
saskaņotai ar ES tiesībām; aicina Pasaules 
antidopinga aģentūru izveidot precīzu un 
viegli pielietojamu ar ES tiesībām 
saskaņotu pārvaldes sistēmu; uzsver, ka ir 
nepieciešami statistikas dati; norāda, ka 

6. uzsver, ka dopinga lietošanas 
apkarošanai vajadzētu būt pilnībā 
saskaņotai ar ES tiesībām, jo īpaši ar 
Pamattiesību hartu, privātuma un datu 
aizsardzības tiesību aktiem, kā arī ar 
darba tiesībām; aicina Pasaules 
antidopinga aģentūru izveidot precīzu un 
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svarīgāk ir sodīt par dopinga lietošanu nekā 
par izvairīšanos no dopinga testiem.

viegli pielietojamu ar ES tiesībām 
saskaņotu pārvaldes sistēmu; uzsver, ka ir 
nepieciešami statistikas dati; norāda, ka 
svarīgāk ir sodīt par dopinga lietošanu nekā 
par izvairīšanos no dopinga testiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka fiziskās nodarbības ir 
būtiskas veselīga un piemērota dzīves 
veida nodrošināšanai un tās vajadzētu 
saistīt ar līdzsvarotu uzturu; turklāt 
sportošana ir vērtīgs līdzeklis, kā cīnīties 
pret marģinalizāciju un sociālo 
atstumtību;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis intensīvāk censties 
apkarot vardarbību sporta pasākumos, jo 
īpaši, ja tas saistīts ar organizētu 
līdzjutēju grupu pārvadāšanu starp 
dalībvalstīm; šajā sakarībā aicina 
dalībvalstis sekmēt apmaiņu ar 
informāciju, pieredzi un paraugpraksi, 
tādējādi atvieglojot vardarbības 
novēršanu gan spēļu laukumos, gan 
ārpus tiem; 
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Or. el

Grozījums Nr. 16
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts`
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nožēlu par to, ka Eiropas 
Komisijas paziņojumā par sportu netiek 
pievērsta uzmanība cīņai pret 
diskrimināciju; atbalsta to ES tiesību aktu 
piemērošanu, kuri paredz 
nediskriminēšanu, aizliedzot jebkura 
veida diskrimināciju, attiecībā uz visiem 
profesionālā un amatieru sporta veidiem 
ES un aicina dalībvalstis un Komisiju 
efektīvi transponēt un īstenot Direktīvu 
2000/78/EK un 2000/43/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Emine Bozkurt

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata sporta klubus un stadionus 
par profesionālu sportistu darbavietu, 
tāpēc jebkura veida diskrimināciju atzīstot 
par diskrimināciju darbavietā, un aicina 
profesionālās organizācijas un klubus 
sporta jomā uzsākt kampaņas, lai vērstos 
pret jebkādām diskriminācijas 
izpausmēm, rasismu un ksenofobiju pirms 
sporta pasākumiem, to gaitā un pēc sporta 
sacensībām gan stadionos, gan ārpus 
tiem; aicina publiskot gada ziņojumus par 
rezultātiem šajā jomā; aicina paredzēt 
obligātas sankcijas un līgumu klauzulas 
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attiecībā uz diskrimināciju; aicina 
Komisiju uzraudzīt šo procesu;

Or. en


