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Ändringsförslag  1 
Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0343/2010 
Doris Pack 
för utskottet för kultur och utbildning 

Spelaragenter inom idrott 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet påminner om att 

parlamentet i sin resolution av 

den 29 mars 2007 om framtiden för 

professionell fotboll i Europa uppmanade 

kommissionen att stödja de styrande 

fotbollsorganens ansträngningar att reglera 

marknaden för spelaragenter, om 

nödvändigt genom att lägga fram ett 

förslag till direktiv om spelaragenter. 

1. Europaparlamentet påminner om att 

parlamentet i sin resolution av 

den 29 mars 2007 om framtiden för 

professionell fotboll i Europa uppmanade 

kommissionen att stödja de styrande 

fotbollsorganens ansträngningar att reglera 

marknaden för spelaragenter. 

Or. en 



 

AM\820579SV.doc  PE441.923v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.6.2010 B7-0343/2 

Ändringsförslag  2 
Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0343/2010 
Doris Pack 
för utskottet för kultur och utbildning 

Spelaragenter inom idrott 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet noterar att man i 

studien kommit fram till att idrottsagenter 

spelar en central roll i samband med de 

finansiella transaktionerna och att insyn 

sällan medges vid dessa transaktioner, 

vilket även medför att agenterna blir 

benägna att delta i olaglig verksamhet. 

4. Europaparlamentet noterar att man i 

studien kommit fram till att idrottsagenter 

spelar en central roll i samband med de 

finansiella transaktionerna och att insyn 

sällan medges vid dessa transaktioner, 

vilket även medför att agenterna blir 

benägna att delta i olaglig verksamhet. 

Parlamentet välkomnar initiativen hos 

vissa klubbar och styrande organ att öka 

insynen i samband med finansiella 

transaktioner. 

Or. en 
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14.6.2010 B7-0343/3 

Ändringsförslag  3 
Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0343/2010 
Doris Pack 
för utskottet för kultur och utbildning 

Spelaragenter inom idrott 

Förslag till resolution 
Punkt 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet efterlyser på nytt ett 

EU-initiativ som inriktas på spelaragenters 

verksamhet och som syftar till att uppnå 

18. Europaparlamentet efterlyser på nytt ett 

EU-initiativ som inriktas på spelaragenters 

verksamhet och som syftar till att 

uppmuntra till 

– stränga normer och krävande prov innan 

man får lov att verka som spelaragent, 

– stränga normer och krävande prov innan 

man får lov att verka som spelaragent, 

– insyn i spelaragenternas transaktioner, – insyn i spelaragenternas transaktioner, 

– ett förbud mot ersättning till 

spelaragenter för övergångar där spelarna 

i fråga är minderåriga, 

– ett förbud mot ersättning till 

spelaragenter för övergångar där spelarna i 

fråga är minderåriga, 

– harmoniserade miniminormer för 

spelaragentavtal, 

– harmoniserade miniminormer för 

spelaragentavtal, 

– ett effektivt system för övervakning och 

disciplinära åtgärder, 

– ett effektivt system för övervakning och 

disciplinära åtgärder, 

– införande av ett 

”agentlicensieringssystem” och 

spelaragentregister för hela EU, 

 

– ett stopp för ”dubbel representation”, – ett stopp för ”dubbel representation”, 

– villkorad ersättning som utbetalas 

successivt i takt med att avtalet fullföljs. 

– villkorad ersättning som utbetalas 

successivt i takt med att avtalet fullföljs. 

Or. en 

 

 


