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Pozměňovací návrh  2 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá všechny mezinárodní sportovní 

organizace, obzvláště Mezinárodní 

olympijský výbor, federaci FIFA a Unii 

evropských fotbalových svazů (UEFA), 

aby zajistily, aby se každá země ucházející 

se o pořádání velkých sportovních akcí 

zavázala, že bude při všech činnostech 

spjatých s pořádáním a průběhem akce 

dodržovat mezinárodní normy v oblasti 

základních práv; 

7. vyzývá všechny mezinárodní sportovní 

organizace, obzvláště Mezinárodní 

olympijský výbor, federaci FIFA a Unii 

evropských fotbalových svazů (UEFA), 

aby zajistily, aby se každá země ucházející 

se o pořádání velkých sportovních akcí 

zavázala, že bude při všech činnostech 

spjatých s pořádáním a průběhem akce 

dodržovat mezinárodní normy v oblasti 

lidských a pracovních práv jako primární 

kritéria, a aby jakákoli země, která je ve 

válečném konfliktu nebo porušuje 

mezinárodní právo, byla pokládána za 

nezpůsobilou k pořádání sportovních 

akcí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá všechny řídící orgány v oblasti 

sportu, aby se zavázaly k dodržování 

postupů řádné správy a ke zvyšování 

transparentnosti s cílem snížit riziko, že se 

stanou obětí korupce;  

19. vyzývá všechny řídící orgány v oblasti 

sportu, aby se zavázaly k dodržování 

postupů řádné správy a ke zvyšování 

transparentnosti s cílem snížit riziko, že se 

stanou obětí korupce; doporučuje v tomto 

ohledu, aby byla lépe zachovávána 

vyváženost pohlaví při jmenování 

správních rad a výkonných výborů všech 

organizací, zvláště jako připomínku toho, 

že sport, a především fotbal, není pouze 

uzavřenou doménou mužů;  je 

přesvědčen, že takovéto otevření sportu by 

přineslo více transparentnosti; 

Or. en 

 

 


