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Ændringsforslag  2 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

De seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

7. opfordrer alle internationale 

idrætsorganisationer og navnlig Den 

Internationale Olympiske Komité (IOC), 

FIFA og Det Europæiske Fodboldforbund 

(UEFA) til at sikre, at ethvert land, der 

byder på værtskabet for en vigtig 

sportsbegivenhed, forpligter sig til at 

overholde internationale standarder med 

hensyn til grundlæggende rettigheder i 

forbindelse med alle aktiviteter, der har 

relation til tilrettelæggelsen og afholdelsen 

af den pågældende sportsbegivenhed; 

7. opfordrer alle internationale 

idrætsorganisationer og navnlig Den 

Internationale Olympiske Komité (IOC), 

FIFA og Det Europæiske Fodboldforbund 

(UEFA) til at sikre, at ethvert land, der 

byder på værtskabet for en vigtig 

sportsbegivenhed, forpligter sig til at 

overholde internationale standarder med 

hensyn til menneskerettigheder og 

arbejdstagerrettigheder som primære 

kriterier og til at anse et land, som er i 

krig eller i strid med folkeretten, for ikke 

at være egnet til sportsbegivenheder i 

forbindelse med alle aktiviteter, der har 

relation til tilrettelæggelsen og afholdelsen 

af den pågældende sportsbegivenhed; 

Or. en 



 

AM\1064814DA.doc PE558.922v01-00 } 

 PE558.923v01-00 } 

 PE558.924v01-00 } 

 PE558.925v01-00 } 

 PE558.926v01-00 } 

 PE558.927v01-00 } 

 PE558.928v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.6.2015  B8-0548/2015 }  

 B8-0549/2015 }  

 B8-0550/2015 }  

 B8-0571/2015 }  

 B8-0572/2015 }  

 B8-0573/2015 }  

 B8-0574/2015 } RC1/Am. 3 

Ændringsforslag  3 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

De seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 19 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

19. opfordrer alle sportens styrende 

organer til at forpligte sig til at anvende 

gode ledelsespraksisser og øge 

gennemsigtigheden for at reducere risikoen 

for at blive ofre for korruption;  

19. opfordrer alle sportens styrende 

organer til at forpligte sig til at anvende 

gode ledelsespraksisser og øge 

gennemsigtigheden for at reducere risikoen 

for at blive ofre for korruption; opfordrer i 

denne henseende til bedre overholdelse af 

ligestilling mellem kønnene ved 

udpegelsen af medlemmerne af 

bestyrelserne og direktionerne i alle 

organisationer, navnlig for at minde om, 

at sport, og især fodbold, ikke kun er 

forbeholdt mænd; mener, at åbning vil 

betyde en øget gennemsigtighed; 

Or. en 

 

 


