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Amendamentul 1
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de transparență și 
responsabilitate în cadrul structurilor de 
conducere din domeniul sportului; invită 
organele de conducere din domeniul 
sportului să adopte o politică de toleranță 
zero față de corupție, să creeze echipe 
independente pentru a realiza anchete 
interne și să stabilească o strânsă cooperare 
cu autoritățile de aplicare a legii;

1. subliniază necesitatea de transparență și 
responsabilitate în cadrul structurilor de 
conducere din domeniul sportului; invită 
organele de conducere din domeniul 
sportului să adopte o politică de toleranță 
zero față de corupție, să dispună de coduri 
etice inspirate de integritate morală și de 
valorile autentice ale concurenței loiale, 
să creeze echipe independente pentru a 
realiza anchete interne, să stabilească o 
strânsă cooperare cu autoritățile de aplicare 
a legii;

Or. it

Amendamentul 2
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de transparență și 
responsabilitate în cadrul structurilor de 
conducere din domeniul sportului; invită 
organele de conducere din domeniul 
sportului să adopte o politică de toleranță 
zero față de corupție, să creeze echipe 
independente pentru a realiza anchete 
interne și să stabilească o strânsă cooperare 
cu autoritățile de aplicare a legii;

1. recunoaște caracterul special al 
sportului, dar, cu toate acestea, subliniază 
faptul că regulile sportului trebuie să fie 
mereu în conformitate cu legislația UE și 
în special cu Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea de 
transparență și responsabilitate în cadrul 
structurilor de conducere din domeniul 
sportului; invită organele de conducere din 
domeniul sportului să adopte o politică de 
toleranță zero față de corupție, să creeze 
echipe independente pentru a realiza 
anchete interne și să stabilească o strânsă 
cooperare cu autoritățile de aplicare a legii;
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Or. en

Amendamentul 3
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să includă o 
definiție a fraudei sportive în legislația 
penală; invită Comisia și statele membre să 
adopte o abordare armonizată împotriva 
corupției în domeniul sportului; subliniază 
necesitatea de a include toate formele de 
corupție din domeniul sportului în pachetul 
de măsuri anticorupție;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 4
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că aranjarea meciurilor este un 
fenomen în creștere în Europa și este o
infracțiune „atrăgătoare”, cu venituri 
ridicate și pedepse mici, adesea însoțită de 
crima organizată în legătură cu spălarea 
de bani, traficul de droguri și traficul de 
ființe umane;

3. consideră că aranjarea meciurilor, 
pariurile ilegale și sponsorizările false în 
scopul evaziunii fiscale, reprezintă un 
fenomen în creștere în Europa și că pot fi 
calificate drept infracțiuni, caracterizate 
prin venituri ridicate și pedepse mici, 
adesea asociate activității organizațiilor 
criminale implicate în spălarea de bani, 
traficul de droguri și traficul de ființe 
umane;

Or. it
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Amendamentul 5
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că aranjarea meciurilor este un 
fenomen în creștere în Europa și este o 
infracțiune „atrăgătoare”, cu venituri 
ridicate și pedepse mici, adesea însoțită de 
crima organizată în legătură cu spălarea de 
bani, traficul de droguri și traficul de ființe 
umane;

3. consideră că aranjarea meciurilor este un 
fenomen serios în Europa și este o 
infracțiune „atrăgătoare”, cu venituri 
ridicate și, în unele state membre, pedepse 
și rate de depistare prea mici, adesea 
însoțită de crima organizată în legătură cu 
spălarea de bani, traficul de droguri și 
traficul de ființe umane;

Or. de

Amendamentul 6
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. așteaptă cu interes rezultatele 
Transfer Matching System (TMS) al 
FIFA, în special în ceea ce privește 
transparența, spiritul de fairplay la nivel 
financiar, combaterea corupției și a 
traficului de persoane; subliniază faptul 
că este necesar ca sistemul să respecte 
legislația UE și normele privind protecția 
datelor; solicită organelor de conducere 
din domeniul sportului să coreleze datele 
TMS cu alte sisteme anticorupție, pentru 
o monitorizare mai eficientă, în scopul 
combaterii aranjării meciurilor;

Or. en
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Amendamentul 7
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că minorii ar trebui 
protejați permanent; solicită organelor de 
conducere din domeniul sportului să 
examineze fiecare caz în parte de abatere 
de la regula care interzice transferurile de 
minor și să reducă la minimum aceste
excepții privind transferul minorilor;

Or. en

Amendamentul 8
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită organelor de conducere din 
domeniul sportului să creeze un sistem de 
înregistrare pentru agenții jucătorilor, 
însoțit de un cod de conduită și un 
mecanism de sancționare; subliniază 
necesitatea profesionalizării ocupației 
agenților jucătorilor, prin certificate sau 
documente asemănătoare;

Or. en

Amendamentul 9
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea unui acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic între 
organele de conducere din domeniul 
sportului și organizațiile de pariuri privind 
monitorizarea jocurilor și combaterea 
fraudei în domeniul sportului; invită 
organizațiile de pariuri să își asume 
responsabilitatea pentru păstrarea legalității 
în domeniu;

5. subliniază necesitatea unui acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic între 
organele de conducere din domeniul 
sportului și organizațiile de pariuri privind 
monitorizarea jocurilor și combaterea 
fraudei în domeniul sportului; invită 
organizațiile de pariuri să își asume 
responsabilitatea pentru păstrarea legalității 
în domeniu și să coopereze cu organele de 
conducere din domeniul sportului în 
această privință;

Or. en

Amendamentul 10
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a aborda 
problema operatorilor neautorizați de 
jocuri de noroc din cadrul UE și din afara 
UE, deoarece aceștia sunt capabili să evite 
sistemele de monitorizare a fraudei în 
domeniul sportului; 

Or. en

Amendamentul 11
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că lupta împotriva 
dopajului ar trebui să respecte întocmai 

6. subliniază faptul că lupta împotriva 
dopajului ar trebui să respecte întocmai 
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legislația UE; invită Agenția Mondială 
Antidoping să creeze un sistem pentru 
administrarea locațiilor precis și ușor de 
utilizat în conformitate cu legislația UE; 
accentuează faptul că sunt necesare 
statistici; ia act de importanța pedepsirii 
dopajului mai degrabă decât a neefectuării 
testelor;

legislația UE; invită Agenția Mondială 
Antidoping să creeze un sistem pentru 
administrarea locațiilor precis și ușor de 
utilizat în conformitate cu legislația UE; 
accentuează faptul că sunt necesare 
statistici; ia act de importanța pedepsirii 
dopajului mai degrabă decât a neefectuării 
testelor; invită societățile sportive să 
promoveze o cultură a sportului în 
legătură cu bunăstarea fizică și mentală, 
și nu doar de urmărirea performanței, 
care în unele cazuri poate duce la 
dependențe grave de medicamente și de 
substanțe dopante; 

Or. it

Amendamentul 12
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că lupta împotriva 
dopajului ar trebui să respecte întocmai 
legislația UE; invită Agenția Mondială 
Antidoping să creeze un sistem pentru 
administrarea locațiilor precis și ușor de 
utilizat în conformitate cu legislația UE; 
accentuează faptul că sunt necesare 
statistici; ia act de importanța pedepsirii 
dopajului mai degrabă decât a neefectuării 
testelor;

6. subliniază faptul că lupta împotriva 
dopajului ar trebui să respecte întocmai 
legislația UE; invită Agenția Mondială 
Antidoping să creeze un sistem pentru 
administrarea locațiilor precis și ușor de 
utilizat în conformitate cu legislația UE; 
accentuează faptul că sunt necesare 
statistici relevante; ia act de importanța 
pedepsirii dopajului mai degrabă decât a 
neefectuării testelor;

Or. de

Amendamentul 13
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că lupta împotriva 
dopajului ar trebui să respecte întocmai 
legislația UE; invită Agenția Mondială 
Antidoping să creeze un sistem pentru 
administrarea locațiilor precise și ușor de 
utilizat în conformitate cu legislația UE; 
accentuează faptul că sunt necesare 
statistici; ia act de importanța pedepsirii 
dopajului mai degrabă decât a neefectuării 
testelor;

6. subliniază faptul că lupta împotriva 
dopajului ar trebui să respecte întocmai 
legislația UE, în special Carta drepturilor 
fundamentale, normele privind protecția 
datelor și a vieții private, precum și 
dreptul muncii; invită Agenția Mondială 
Antidoping să creeze un sistem pentru 
administrarea locațiilor precise și ușor de 
utilizat în conformitate cu legislația UE; 
accentuează faptul că sunt necesare 
statistici; ia act de importanța pedepsirii 
dopajului mai degrabă decât a neefectuării 
testelor;

Or. en

Amendamentul 14
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. amintește că activitatea fizică 
reprezintă un element indispensabil 
pentru un stil de viață sănătos și 
corespunzător, asociat unei alimentații 
echilibrate; în plus, sportul reprezintă un 
factor important de contrast cu 
fenomenele de marginalizare și 
excluziune socială;

Or. it

Amendamentul 15
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să-și 
intensifice eforturile pentru combaterea 
violenței la evenimentele sportive, în 
special în cazurile în care acest lucru 
presupune transportul grupurilor 
organizate de suporteri între statele 
membre; în acest sens, solicită statelor 
membre să încurajeze un schimb de 
informații, experiențe și bune practici, 
facilitând astfel evitarea actelor de 
violență, atât în interiorul, cât și în 
exteriorul terenurilor de sport;

Or. el

Amendamentul 16
Emine Bozkurt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. deplânge lipsa de preocupare în ceea 
ce privește lupta împotriva discriminării 
în Raportul Comisiei Europene privind 
sportul; susține aplicabilitatea legislației 
UE privind nediscriminarea, interzicând 
orice tip de discriminare, în domeniul 
sportului profesionist și de amatori din 
UE și solicită tuturor statelor membre și 
Comisiei să transpună și să pună în 
aplicare în mod eficient 
Directivele 2000/78/CE și 2000/43/CE; 

Or. en

Amendamentul 17
Emine Bozkurt
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Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră stadioanele și cluburile 
sportive ca fiind locul de muncă al 
atleților profesioniști, astfel încât orice 
formă de discriminare care apare este 
considerată drept discriminare la locul de 
muncă; solicită organizațiilor și 
cluburilor profesioniste din domeniul 
sportului să lanseze campanii pentru a 
combate toate formele de discriminare, 
rasism și xenofobie, înainte și în timpul 
participării la activități sportive și după 
meciurile sportive, în interiorul și în afara 
stadioanelor; solicită publicarea unor 
rapoarte anuale privind progresul în acest 
domeniu; solicită sancțiuni minime și 
clauze contractuale în ceea ce privește 
discriminarea; solicită Comisiei să 
monitorizeze acest proces;

Or. en


