
 

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

 PE558.923v01-00 } 

 PE558.924v01-00 } 

 PE558.925v01-00 } 

 PE558.926v01-00 } 

 PE558.927v01-00 } 

 PE558.928v01-00 } RC1 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

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. 2 

Muudatusettepanek  2 

Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

FIFA kõrgeid ametnikke puudutavate korruptsioonijuhtumite hiljutine paljastamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

7. kutsub kõiki rahvusvahelisi 

spordiorganisatsioone ning eelkõige 

Rahvusvahelist Olümpiakomiteed (ROK), 

FIFAt ja Euroopa Jalgpalliliitu (UEFA) 

üles tagama, et iga riik, kes soovib 

korraldada spordi suurüritust, kohustub 

kõigi ürituse korraldamise ja läbiviimisega 

seotud tegevuste puhul järgima 

põhiõiguste osas rahvusvahelisi 

standardeid; 

7. kutsub kõiki rahvusvahelisi 

spordiorganisatsioone ning eelkõige 

Rahvusvahelist Olümpiakomiteed (ROK), 

FIFAt ja Euroopa Jalgpalliliitu (UEFA) 

üles tagama, et iga riik, kes soovib 

korraldada spordi suurüritust, kohustub 

kõigi ürituse korraldamise ja läbiviimisega 

seotud tegevuste puhul järgima 

inimõiguste ja töötajate õiguste osas 

peamise kriteeriumina rahvusvahelisi 

standardeid, samuti pidama spordiürituste 

jaoks sobimatuks iga riiki, mis on sõjas 

või rikub rahvusvahelist õigust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

FIFA kõrgeid ametnikke puudutavate korruptsioonijuhtumite hiljutine paljastamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

19. palub kõigil spordiorganisatsioonidel 

võtta endale kohustus järgida head 

juhtimistava ja suurendada läbipaistvust, et 

vähendada korruptsiooni ohvriks langemise 

riski;  

19. palub kõigil spordiorganisatsioonidel 

võtta endale kohustus järgida head 

juhtimistava ja suurendada läbipaistvust, et 

vähendada korruptsiooni ohvriks langemise 

riski; soovitab sellega seoses paremini 

järgida soolist tasakaalu liikmete 

valimisel kõigi organisatsioonide 

juhatustesse ja täitevkomiteedesse, 

eelkõige tuletamaks meelde, et sport ja 

eriti jalgpall ei ole ainult meeste eesõigus; 

on veendunud, et selline toimimine 

annaks juurde läbipaistvust; 

Or. en 

 

 


