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Módosítás  2 

Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintő korrupciós ügyek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. felszólítja valamennyi nemzetközi 

sportszervezetet, és különösen a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a FIFA-t 

és az UEFA-t annak biztosítására, hogy a 

valamely jelentıs sportesemény 

megrendezésére pályázó országok 

vállalják, hogy az esemény 

megszervezésével és lebonyolításával 

összefüggı valamennyi tevékenység során 

tiszteletben tartják az alapvetı jogokra 

vonatkozó nemzetközi normákat; 

7. felszólítja valamennyi nemzetközi 

sportszervezetet, és különösen a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a FIFA-t 

és az UEFA-t annak biztosítására, hogy a 

valamely jelentıs sportesemény 

megrendezésére pályázó országok 

vállalják, hogy az esemény 

megszervezésével és lebonyolításával 

összefüggı valamennyi tevékenység során 

tiszteletben tartják az emberi és 

munkavállalói jogokra vonatkozó 

nemzetközi normákat, mint elsıdleges 

kritériumokat, valamint hogy bármely, 

háborút viselı vagy a nemzetközi jogot 

megsértı országot sportesemények 

megtartására alkalmatlannak tekintenek; 

Or. en 
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Módosítás  3 

Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintő korrupciós ügyek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felszólítja a sportirányítással foglalkozó 

testületeket, hogy a helyes irányítási 

gyakorlatok és az átláthatóság növelése 

melletti elkötelezettségükkel csökkentsék 

annak kockázatát, hogy áldozatául esnek a 

korrupciónak;  

19. felszólítja a sportirányítással foglalkozó 

testületeket, hogy a helyes irányítási 

gyakorlatok és az átláthatóság növelése 

melletti elkötelezettségükkel csökkentsék 

annak kockázatát, hogy áldozatául esnek a 

korrupciónak; ajánlja e tekintetben a 

nemek közötti egyensúly fokozottabb 

figyelembevételét a szervezetek 

igazgatótanácsaiba és végrehajtó 

bizottságaiba történı kinevezésekkor, 

különösen emlékeztetve arra, hogy a sport 

és különösen a labdarúgás nem a férfiak 

kizárólagos privilégiuma; véleménye 

szerint az ilyen irányú nyitás nagyobb 

átláthatóságot eredményezne; 

Or. en 

 

 


