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Predlog spremembe 1
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta v vodilnih športnih 
strukturah potrebni preglednost in 
odgovornost; poziva športne vodstvene 
organe, naj sprejmejo politiko ničte 
tolerance do korupcije, ustanovijo 
neodvisne skupine za notranje preiskave ter 
vzpostavijo tesno sodelovanje z organi 
odkrivanja in pregona;

1. poudarja, da sta v vodilnih športnih 
strukturah potrebni preglednost in 
odgovornost; poziva športne vodstvene 
organe, naj sprejmejo politiko ničte 
tolerance do korupcije, etične kodekse v 
duhu moralne integritete in izvirnih 
vrednot poštenega tekmovanja, ustanovijo 
neodvisne skupine za notranje preiskave ter 
vzpostavijo tesno sodelovanje z organi 
odkrivanja in pregona;

Or. it

Predlog spremembe 2
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta v vodilnih športnih 
strukturah potrebni preglednost in 
odgovornost; poziva športne vodstvene 
organe, naj sprejmejo politiko ničte 
tolerance do korupcije, ustanovijo 
neodvisne skupine za notranje preiskave ter 
vzpostavijo tesno sodelovanje z organi 
odkrivanja in pregona;

1. priznava, da je šport specifična 
dejavnost, a poudarja, da morajo biti 
športna pravila vedno v skladu z 
zakonodajo EU, zlasti z Listino o 
temeljnih pravicah; poudarja, da sta v 
vodilnih športnih strukturah potrebni 
preglednost in odgovornost; poziva športne 
vodstvene organe, naj sprejmejo politiko 
ničte tolerance do korupcije, ustanovijo 
neodvisne skupine za notranje preiskave ter 
vzpostavijo tesno sodelovanje z organi 
odkrivanja in pregona;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj v kazensko 
pravo uvedejo opredelitev športne 
goljufije; poziva Komisijo in države 
članice, naj zavzamejo usklajen pristop 
proti korupciji v športu; poudarja, da je v 
protikorupcijski sveženj treba vključiti vse 
oblike korupcije v športu;

2. poziva države članice, naj v kazensko 
pravo uvedejo opredelitev športne 
goljufije; poziva Komisijo in države 
članice, naj zavzamejo enoten pristop proti 
korupciji v športu; poudarja, da je v 
protikorupcijski sveženj treba vključiti vse 
oblike korupcije v športu;

Or. de

Predlog spremembe 4
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da v Evropi narašča pojav 
vnaprejšnjega določanja izida tekem, ki je 
postal privlačno kaznivo dejanje z
visokimi prihodki in nizkimi kaznimi, 
pogosto pa ga spremlja organiziran 
kriminal, povezan s pranjem denarja ter 
trgovino z mamili in ljudmi;

3. meni, da v Evropi narašča pojav 
prirejanja izidov, nezakonitih stav in 
lažnega sponzorstva zaradi utaje davkov, 
kar so postala kazniva dejanja z visokimi 
prihodki in nizkimi kaznimi, pogosto 
povezana z organiziranim kriminalom, 
pranjem denarja ter trgovino z mamili in 
ljudmi;

Or. it

Predlog spremembe 5
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da v Evropi narašča pojav 
vnaprejšnjega določanja izida tekem, ki je 
postal privlačno kaznivo dejanje z visokimi 
prihodki in nizkimi kaznimi, pogosto pa ga 
spremlja organiziran kriminal, povezan s 
pranjem denarja ter trgovino z mamili in 
ljudmi;

3. meni, da je vnaprejšnje določanje izida 
tekem v Evropi resen pojav, ki je postal 
privlačno kaznivo dejanje z visokimi 
prihodki in prenizkimi kaznimi v nekaterih 
državah članicah ter je prepogosto 
neodkrit, pogosto pa ga spremlja 
organiziran kriminal, povezan s pranjem 
denarja ter trgovino z mamili in ljudmi;

Or. de

Predlog spremembe 6
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. z zanimanjem pričakuje rezultate 
sistema nadzora prestopov FIFA, zlasti 
kar zadeva preglednost, finančno 
pravičnost ter boj proti korupciji in 
trgovini z ljudmi; poudarja, da je treba 
vzpostaviti sistem, ki bo skladen z 
zakonodajo EU in določbami o varstvu
podatkov; poziva športne vodstvene 
organe, naj podatke iz sistema nadzora 
prestopov povežejo z drugimi 
protikorupcijskimi sistemi, kar bi 
izboljšalo nadzor v boju proti prirejanju 
izidov tekem;

Or. en

Predlog spremembe 7
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da morajo biti mladoletniki 
vedno zaščiteni; poziva športne vodstvene 
organe, naj za vsak primer posebej 
natančno preučijo vsako izjemo k pravilu, 
da prestopi mladoletnikov niso dovoljeni, 
in naj število izjem, ko se mladoletniki 
premestijo, kar se da zmanjšajo;

Or. en

Predlog spremembe 8
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva športne vodstvene organe, naj 
izoblikujejo sistem za registriranje 
agentov igralcev, z njim pa še kodeks 
obnašanja in kazenski mehanizem; 
poudarja, da je treba poklic agenta 
igralcev potrditi s spričevali ali podobnimi 
dokumenti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je med športnimi 
vodstvenimi organi in stavnicami treba 
skleniti obvezujoč dogovor o nadzorovanju 
tekem in boju proti goljufijam v športu; 
poziva stavnice, naj prevzamejo 

5. poudarja, da je med športnimi 
vodstvenimi organi in stavnicami treba 
skleniti obvezujoč dogovor o nadzorovanju 
tekem in boju proti goljufijam v športu; 
poziva stavnice, naj prevzamejo 
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odgovornost za ohranjanje poštenosti v 
športnem sektorju;

odgovornost za ohranjanje poštenosti v 
športnem sektorju in naj pri tem sodelujejo 
s športnimi vodstvenimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba posvetiti 
pozornost nezakonitemu organiziranju 
iger na srečo v EU in zunaj nje, saj se ti 
lahko izognejo sistemom za odkrivanje 
goljufij v športu;

Or. en

Predlog spremembe 11
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora biti boj proti 
nedovoljenim poživilom popolnoma v 
skladu z zakonodajo EU; poziva svetovno 
protidopinško agencijo, naj oblikuje 
natančen in uporabniku prijazen sistem 
lociranja, ki bo v skladu z zakonodajo EU;
poudarja, da so potrebni statistični podatki;
ugotavlja, da je pomembnejše kaznovanje 
uporabe nedovoljenih poživil kot 
izogibanja testov;

6. poudarja, da mora biti boj proti 
nedovoljenim poživilom popolnoma v 
skladu z zakonodajo EU; poziva svetovno 
protidopinško agencijo, naj oblikuje 
natančen in uporabniku prijazen sistem 
lociranja, ki bo v skladu z zakonodajo EU;
poudarja, da so potrebni statistični podatki;
ugotavlja, da je pomembnejše kaznovanje 
uporabe nedovoljenih poživil kot 
izogibanja testov; poziva športne klube, 
naj spodbujajo kulturo športa, ki bo 
vezana na dobro psihofizično počutje in 
ne zgolj na doseganje rezultatov, saj to 
lahko v nekaterih primerih pripelje v 
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odvisnost od zdravil in nedovoljenih 
poživil;

Or. it

Predlog spremembe 12
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora biti boj proti 
nedovoljenim poživilom popolnoma v 
skladu z zakonodajo EU; poziva svetovno 
protidopinško agencijo, naj oblikuje 
natančen in uporabniku prijazen sistem 
lociranja, ki bo v skladu z zakonodajo EU;
poudarja, da so potrebni statistični podatki;
ugotavlja, da je pomembnejše kaznovanje 
uporabe nedovoljenih poživil kot 
izogibanja testov;

6. poudarja, da mora biti boj proti 
nedovoljenim poživilom popolnoma v 
skladu z zakonodajo EU; poziva svetovno 
protidopinško agencijo, naj oblikuje 
natančen in uporabniku prijazen sistem 
lociranja, ki bo v skladu z zakonodajo EU;
poudarja, da so potrebni zadevni statistični 
podatki; ugotavlja, da je pomembnejše 
kaznovanje uporabe nedovoljenih poživil 
kot izogibanja testov;

Or. de

Predlog spremembe 13
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora biti boj proti 
nedovoljenim poživilom popolnoma v 
skladu z zakonodajo EU; poziva svetovno 
protidopinško agencijo, naj oblikuje 
natančen in uporabniku prijazen sistem 
lociranja, ki bo v skladu z zakonodajo EU; 
poudarja, da so potrebni statistični podatki; 
ugotavlja, da je pomembnejše kaznovanje 
uporabe nedovoljenih poživil kot 
izogibanja testov;

6. poudarja, da mora biti boj proti 
nedovoljenim poživilom popolnoma v 
skladu z zakonodajo EU, zlasti z Listino o 
temeljnih pravicah, zakoni o varovanju 
zasebnosti in podatkov ter zakoni o 
delovnih razmerjih; poziva svetovno 
protidopinško agencijo, naj oblikuje 
natančen in uporabniku prijazen sistem 
lociranja, ki bo v skladu z zakonodajo EU; 
poudarja, da so potrebni statistični podatki; 
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ugotavlja, da je pomembnejše kaznovanje
uporabe nedovoljenih poživil kot 
izogibanja testov;

Or. en

Predlog spremembe 14
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je fizična dejavnost nujna 
za zdrav in primeren način življenja,  
spremljati pa jo mora tudi zdrava 
prehrana; poleg tega je šport pomemben 
dejavnik proti marginalizaciji in socialni 
izključenosti;

Or. it

Predlog spremembe 15
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj si bolj 
prizadevajo v boju proti nasilju na 
športnih dogodkih, zlasti kadar je s tem 
povezan prevoz organiziranih skupin 
navijačev med državami članicami; zato 
poziva države članice, naj spodbujajo 
izmenjavo informacij, izkušenj in dobre 
prakse, s čimer bi lažje preprečili nasilna 
dejanja na športnih igriščih in izven njih; 

Or. el
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Predlog spremembe 16
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. obžaluje, ker se v sporočilu Komisije o 
športu ne namenja dovolj pozornosti boju 
proti diskriminaciji;  potrjuje veljavnost 
protidiskriminacijske zakonodaje 
Evropske unije, ki prepoveduje vse vrste 
diskriminacije na področju poklicnega in 
ljubiteljskega športa v Evropski uniji, ter 
poziva vse države članice in Komisijo, naj 
učinkovito prenesejo in izvajajo direktivi 
2000/78/ES in 2000/43/ES;

Or. en

Predlog spremembe 17
Emine Bozkurt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da so športni klubi in stadioni 
delovni prostori poklicnih športnikov, zato 
se morajo poklicne organizacije in klubi 
na področju športa odzvati na vse oblike 
diskriminacije na delovnem mestu in 
organizirati kampanje proti vsem oblikam 
diskriminacije, rasizma in ksenofobije 
pred udeležbo pred športnimi dejavnostmi, 
med njimi in po njih tako na stadionu kot 
zunaj njega; poziva, naj se objavljajo 
letna poročila o napredku na tem 
področju; poziva, naj se določijo 
najmanjše kazni in pogodbene določbe v 
zvezi z diskriminacijo; poziva Komisijo, 
naj ta proces spremlja;

Or. en
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