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Изменение  2 

Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Неотдавнашни разкрития за случаи на корупция на високо равнище във ФИФА 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

7. призовава всички международни 

спортни организации, и по-специално 

Международния олимпийски комитет 

(МОК), ФИФА и Съюза на 

европейските футболни асоциации 

(УЕФА), да гарантират, че всяка 

държава, кандидатстваща за 

домакинство на голямо спортно 

мероприятие, се задължава, по 

отношение на всички дейности, 

свързани с организирането и 

провеждането на събитието, да спазва 

международните стандарти в областта 

на основните права; 

7. призовава всички международни 

спортни организации, и по-специално 

Международния олимпийски комитет 

(МОК), ФИФА и Съюза на 

европейските футболни асоциации 

(УЕФА), да гарантират, че всяка 

държава, кандидатстваща за 

домакинство на голямо спортно 

мероприятие, се задължава, по 

отношение на всички дейности, 

свързани с организирането и 

провеждането на събитието, да спазва 

международните стандарти в областта 

на правата на човека и трудовите 

права като основни критерии, както и 

да считат държави, които са във 

война или които нарушават 

международното право, за 

неподходящи за спортни 

мероприятия; 

Or. en 
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Изменение  3 

Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Неотдавнашни разкрития за случаи на корупция на високо равнище във ФИФА 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

19. призовава всички ръководни органи 

в спорта да се обвързват с практики на 

добро управление и нарастваща 

прозрачност с цел намаляване на риска 

те да станат жертва на корупция;  

19. призовава всички ръководни органи 

в спорта да се обвързват с практики на 

добро управление и нарастваща 

прозрачност с цел намаляване на риска 

те да станат жертва на корупция; във 

връзка с това препоръчва по-добро 

съблюдаване на баланса между 

половете при назначаването на 

членове в управителните органи и 

изпълнителните комитети на всички 

организации, особено с цел да се 

припомни, че спортът, и по-

специално футболът, не 

представлява само затворен 

прерогатив на мъжете; счита, че 

отварянето би означавало 

повишаване на прозрачността; 

Or. en 

 

 


