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Tarkistus  1 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0343/2010 

Doris Pack 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Pelaajien urheiluagentit 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. muistuttaa kehottaneensa komissiota 

ammattilaisjalkapallon tulevaisuudesta 

Euroopassa 29. maaliskuuta 2007 

antamassaan päätöslauselmassa tukemaan 

jalkapallon hallintoelinten pyrkimyksiä 

säännellä pelaajien agenttien toimintaa, 

tarvittaessa esittämällä ehdotuksen näitä 

agentteja koskevaksi direktiiviksi; 

1. muistuttaa kehottaneensa komissiota 

ammattilaisjalkapallon tulevaisuudesta 

Euroopassa 29. maaliskuuta 2007 

antamassaan päätöslauselmassa tukemaan 

jalkapallon hallintoelinten pyrkimyksiä 

säännellä pelaajien agenttien toimintaa; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0343/2010 

Doris Pack 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Pelaajien urheiluagentit 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. panee merkille, että selvityksen mukaan 

urheiluagentit ovat keskeisiä tekijöitä 

rahavirroissa, joita useinkaan ei liikutella 

avoimesti, mikä altistaa ne laittomalle 

toiminnalle; 

4. panee merkille, että selvityksen mukaan 

urheiluagentit ovat keskeisiä tekijöitä 

rahavirroissa, joita useinkaan ei liikutella 

avoimesti, mikä altistaa ne laittomalle 

toiminnalle; pitää myönteisinä joidenkin 

seurojen ja hallintoelinten aloitteita 

liiketoimien avoimuuden lisäämiseksi;  

Or. en 
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Tarkistus  3 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0343/2010 

Doris Pack 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Pelaajien urheiluagentit 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toistaa kehotuksensa käynnistää 

pelaajien agenttien toimintaa koskeva EU:n 

aloite, jonka tavoitteena olisi oltava 

18. toistaa kehotuksensa käynnistää 

pelaajien agenttien toimintaa koskeva EU:n 

aloite, jonka avulla olisi edistettävä 

seuraavia: 

– tiukat standardit ja tutkintovaatimukset 

edellytyksenä pelaajien agenttina 

toimimiselle 

– tiukat standardit ja tutkintovaatimukset 

edellytyksenä jalkapallopelaajan agenttina 

toimimiselle 

– agenttien liiketoiminnan avoimuus – agenttien liiketoiminnan avoimuus 

– pelaajien agenttien palkkioiden 

kieltäminen, kun on kyse alaikäisten 

siirroista 

– pelaajien agenttien palkkioiden 

kieltäminen, kun on kyse alaikäisten 

siirroista 

– agenttien sopimuksia koskevat 

yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset 

– agenttien sopimuksia koskevat 

yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset 

– tehokas seuranta- ja kurinpitojärjestelmä – tehokas seuranta- ja kurinpitojärjestelmä 

– EU:n laajuisen agenttien 

lupajärjestelmän ja agenttirekisterin 

käyttöön ottaminen 

– "kaksoisedustuksen" lopettaminen ja 

– "kaksoisedustuksen" lopettaminen ja – sopimuksen täyttämiseen kytketty 

vähittäinen palkkionmaksu; 

– sopimuksen täyttämiseen kytketty 

vähittäinen palkkionmaksu; 

 

Or. en 

 

 


