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Poprawka  1
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę przejrzystości i 
odpowiedzialności w strukturach
kierowniczych w sektorze sportu; wzywa 
organy zarządzające sportem do przyjęcia 
polityki „zero tolerancji” wobec korupcji, 
do utworzenia niezależnych zespołów ds. 
dochodzeń wewnętrznych i nawiązania 
ścisłej współpracy z organami wymiaru 
sprawiedliwości;

1. podkreśla potrzebę przejrzystości i 
odpowiedzialności w strukturach 
kierowniczych w sektorze sportu; wzywa 
organy zarządzające sportem do przyjęcia 
polityki „zero tolerancji” wobec korupcji, 
do sporządzenia kodeksów etycznych 
opartych na integralności moralnej i 
autentycznych wartościach uczciwej 
konkurencji, do utworzenia niezależnych 
zespołów ds. dochodzeń wewnętrznych i 
nawiązania ścisłej współpracy z organami 
wymiaru sprawiedliwości;

Or. it

Poprawka 2
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę przejrzystości i 
odpowiedzialności w strukturach 
kierowniczych w sektorze sportu; wzywa 
organy zarządzające sportem do przyjęcia 
polityki „zero tolerancji” wobec korupcji, 
do utworzenia niezależnych zespołów ds. 
dochodzeń wewnętrznych i nawiązania 
ścisłej współpracy z organami wymiaru 
sprawiedliwości;

1. uznaje specyfikę sportu, podkreślając 
jednocześnie, że zasady sportowe muszą 
być zawsze zgodne z przepisami UE, a 
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych;
podkreśla potrzebę przejrzystości i 
odpowiedzialności w strukturach 
kierowniczych w sektorze sportu; wzywa 
organy zarządzające sportem do przyjęcia 
polityki „zero tolerancji” wobec korupcji, 
do utworzenia niezależnych zespołów ds. 
dochodzeń wewnętrznych i nawiązania 
ścisłej współpracy z organami wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en
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Poprawka 3
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zawarcia definicji oszustwa sportowego w 
prawie karnym; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia 
zharmonizowanego podejścia wobec 
korupcji w sporcie; podkreśla konieczność 
ujęcia wszystkich form korupcji w sporcie 
w pakiecie antykorupcyjnym;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zawarcia definicji oszustwa sportowego w 
prawie karnym; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia 
skoordynowanego podejścia wobec 
korupcji w sporcie; podkreśla konieczność 
ujęcia wszystkich form korupcji w sporcie 
w pakiecie antykorupcyjnym;

Or. de

Poprawka 4
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że ustawianie meczy to 
nasilające się zjawisko w Europie i
„atrakcyjne” przestępstwo z wysokimi 
dochodami i niskimi wyrokami, któremu
często towarzyszy zorganizowana 
przestępczość zwi¹zana z praniem 
brudnych pieniędzy, handlem narkotykami 
i handlem ludźmi;

3. uważa, że ustawianie meczów, 
nielegalne zakłady bukmacherskie i 
fałszywe sponsorowanie celem uchylenia 
się od płacenia podatków to nasilające się
zjawiska w Europie i rodzaje przestępstw 
charakteryzujące się wysokimi dochodami 
i niskimi wyrokami, którym często 
towarzyszy działalność 
wyspecjalizowanych organizacji 
przestępczych związana z praniem 
brudnych pieniędzy, handlem narkotykami
i handlem ludźmi;

Or. it
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Poprawka 5
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że ustawianie meczy to 
nasilające się zjawisko w Europie i 
„atrakcyjne” przestępstwo z wysokimi 
dochodami i niskimi wyrokami, któremu 
często towarzyszy zorganizowana 
przestępczość związana z praniem 
brudnych pieniędzy, handlem narkotykami 
i handlem ludźmi;

3. uważa, że ustawianie meczów to 
zjawisko na skalę europejską, które 
wymaga poważnego potraktowania, i 
„atrakcyjne” przestępstwo z wysokimi 
dochodami i zbyt niskimi w niektórych 
państwach członkowskich wyrokami oraz 
wskaźnikami wykrywalności, któremu 
często towarzyszy zorganizowana 
przestępczość związana z praniem 
brudnych pieniędzy, handlem narkotykami 
i handlem ludźmi;

Or. de

Poprawka 6
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. oczekuje na wyniki systemu rejestracji 
transferów międzynarodowych (TMS) 
FIFA, szczególnie w zakresie 
przejrzystości, uczciwości finansowej, 
walki z korupcją i handlem ludźmi; 
podkreśla, że system ten powinien być 
zgodny z prawem UE i zasadami ochrony 
danych; wzywa organy zarządzające 
sportem do powiązania danych z TMS z 
innymi systemami antykorupcyjnymi w 
celu skuteczniejszego monitorowania 
rozgrywek i zapobiegania ustawianiu 
meczów;

Or. en
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Poprawka 7
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla potrzebę stałej ochrony 
nieletnich; wzywa organy zarządzające 
sportem do oddzielnego kontrolowania 
każdego odstępstwa od zasady 
zabraniającej transferów nieletnich oraz 
do ograniczenia tych odstępstw do 
bezwzględnego minimum;

Or. en

Poprawka 8
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa organy zarządzające sportem 
do stworzenia systemu rejestracji dla 
agentów zawodników, obejmującego 
kodeks postępowania oraz mechanizm 
nakładania kar; podkreśla potrzebę 
profesjonalizacji zawodu agentów 
zawodników przez wprowadzenie licencji 
lub świadectw kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 9
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę wiążącego 
porozumienia między organami 
zarządzającymi sportem a firmami 
bukmacherskimi dotyczącego 
monitorowania meczy i zwalczania oszustw 
w sporcie; wzywa firmy bukmacherskie do 
przejęcia odpowiedzialności za uczciwość 
branży;

5. podkreśla potrzebę wiążącego 
porozumienia między organami 
zarządzającymi sportem a firmami 
bukmacherskimi dotyczącego 
monitorowania meczów i zwalczania 
oszustw w sporcie; wzywa firmy 
bukmacherskie do przejęcia 
odpowiedzialności za uczciwość branży 
oraz do współpracy w tym zakresie z 
organami zarządzającymi sportem;

Or. en

Poprawka 10
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę zajęcia się 
problemem podmiotów oferujących gry 
hazardowe bez zezwolenia, niezależnie od 
tego, czy działają one w UE, czy spoza UE,
ponieważ potrafią one obejść systemy 
monitorowania oszustw w sporcie;

Or. en

Poprawka 11
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że walka z dopingiem 
powinna przebiegać w pełnej zgodności z 
prawem UE; wzywa Światową Agencję 

6. podkreśla, że walka z dopingiem 
powinna przebiegać w pełnej zgodności z 
prawem UE; wzywa Światową Agencję 
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Antydopingową do stworzenia dokładnego 
i łatwego w użyciu systemu administracji 
zgodnego z prawem UE; podkreśla 
konieczność sporządzania statystyk;
odnotowuje znaczenie karania za 
stosowanie dopingu raczej niż za 
niestawienie się na kontrolach 
antydopingowych.

Antydopingową do stworzenia dokładnego 
i łatwego w użyciu systemu administracji 
zgodnego z prawem UE; podkreśla 
konieczność sporządzania statystyk;
odnotowuje znaczenie karania za 
stosowanie dopingu raczej niż za 
niestawienie się na kontrolach 
antydopingowych, wzywa kluby sportowe 
do promowania kultury sportu 
związanego z dobrym samopoczuciem 
psychofizycznym, a nie jedynie z dążeniem 
do osiągnięć, co w niektórych 
przypadkach może prowadzić do 
poważnego uzależnienia od narkotyków i 
środków dopingowych;

Or. it

Poprawka 12
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że walka z dopingiem 
powinna przebiegać w pełnej zgodności z 
prawem UE; wzywa Światową Agencję 
Antydopingową do stworzenia dokładnego 
i łatwego w użyciu systemu administracji 
zgodnego z prawem UE; podkreśla 
konieczność sporządzania statystyk;
odnotowuje znaczenie karania za 
stosowanie dopingu raczej niż za 
niestawienie się na kontrolach 
antydopingowych.

6. podkreśla, że walka z dopingiem 
powinna przebiegać w pełnej zgodności z 
prawem UE; wzywa Światową Agencję 
Antydopingową do stworzenia dokładnego 
i łatwego w użyciu systemu administracji 
zgodnego z prawem UE; podkreśla 
konieczność sporządzania istotnych 
statystyk; odnotowuje znaczenie karania za 
stosowanie dopingu raczej niż za 
niestawienie się na kontrolach 
antydopingowych.

Or. de

Poprawka 13
Emine Bozkurt
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że walka z dopingiem 
powinna przebiegać w pełnej zgodności z 
prawem UE; wzywa Światową Agencję 
Antydopingową do stworzenia dokładnego
i łatwego w użyciu systemu administracji 
zgodnego z prawem UE; podkreśla 
konieczność sporządzania statystyk;
odnotowuje znaczenie karania za 
stosowanie dopingu raczej niż za 
niestawienie się na kontrolach 
antydopingowych.

6. podkreśla, że walka z dopingiem 
powinna przebiegać w pełnej zgodności z 
prawem UE, a zwłaszcza z Kartą praw 
podstawowych, przepisami dotyczącymi 
ochrony prywatności i danych oraz z 
przepisami prawa pracy; wzywa Światową 
Agencję Antydopingową do stworzenia 
dokładnego i łatwego w użyciu systemu 
administracji zgodnego z prawem UE;
podkreśla konieczność sporządzania 
statystyk; odnotowuje znaczenie karania za 
stosowanie dopingu raczej niż za 
niestawienie się na kontrolach 
antydopingowych.

Or. en

Poprawka 14
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że aktywność fizyczna jest 
niezbędnym elementem zdrowego i 
właściwego stylu życia, który wiąże się 
również ze zrównoważoną dietą; ponadto 
sport pełni ważną funkcję w 
przeciwdziałaniu zjawiskom 
marginalizacji i wykluczenia społecznego;

Or. it

Poprawka 15
Georgios Papanikolaou
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków o zwalczanie 
przemocy w czasie wydarzeń sportowych, 
zwłaszcza w przypadku przejazdów
zorganizowanych grup kibiców między 
państwami członkowskimi; wzywa 
państwa członkowskie, by zachęcały w tym 
celu do wymiany informacji, doświadczeń 
i dobrych praktyk mających ułatwiać 
zapobieganie aktom przemocy zarówno w 
miejscach, gdzie odbywają się zawody, jak 
i poza nimi.

Or. el

Poprawka 16
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża ubolewanie z powodu 
nieuwzględnienia walki z dyskryminacją 
w komunikacie Komisji Europejskiej w 
sprawie sportu; popiera możliwość 
stosowania w sporcie zawodowym 
i amatorskim w UE prawodawstwa UE w 
zakresie walki z dyskryminacją, 
zakazującego wszelkich form 
dyskryminacji, oraz wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i Komisję do 
skutecznej transpozycji i wdrożenia 
dyrektyw 2000/78/WE i 2000/43/WE;

Or. en
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Poprawka 17
Emine Bozkurt

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa kluby sportowe i stadiony za 
miejsca pracy zawodowych sportowców, w 
związku z czym uznaje wszelkie 
występujące tam formy dyskryminacji za 
dyskryminację w miejscu pracy; wzywa 
zatem organizacje zawodowe i kluby 
sportowe do zainicjowania kampanii na 
rzecz zapobiegania wszelkim formom 
dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii przed 
udziałem w wydarzeniach sportowych, w 
ich trakcie oraz po ich zakończeniu, na 
stadionach i poza nimi; wzywa do 
publikowania rocznych sprawozdań z 
postępów w tym zakresie; wzywa do 
wprowadzenia minimalnych kar i 
postanowień umownych dotyczących 
dyskryminacji; wzywa Komisję do 
monitorowania tego procesu;

Or. en


