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Pakeitimas  2 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Neseniai organizacijoje FIFA atskleisti aukšto lygio korupcijos atvejai 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. ragina visas tarptautines sporto 

organizacijas ir ypač Tarptautinį olimpinį 

komitetą (TOK), FIFA ir Europos futbolo 

asociacijų sąjungą (UEFA) užtikrinti, kad 

bet kuri šalis, siekianti organizuoti didelio 

masto sporto renginį, įsipareigotų vykdant 

bet kokią veiklą, susijusią su renginio 

organizavimu ir vykdymu, tvirtai laikytis 

tarptautinių pagrindinių teisių apsaugos 

standartų; 

7. ragina visas tarptautines sporto 

organizacijas ir ypač Tarptautinį olimpinį 

komitetą (TOK), FIFA ir Europos futbolo 

asociacijų sąjungą (UEFA) užtikrinti, kad 

bet kuri šalis, siekianti organizuoti didelio 

masto sporto renginį, įsipareigotų vykdant 

bet kokią veiklą, susijusią su renginio 

organizavimu ir vykdymu, tvirtai laikytis 

tarptautinių žmogaus ir darbo teisių 

standartų (juos laikant svarbiausiais 

kriterijais), taip pat visas kariaujančias ar 

tarptautinę teisę pažeidžiančias šalis 

laikyti netinkamomis rengti sporto 

renginius; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Neseniai organizacijoje FIFA atskleisti aukšto lygio korupcijos atvejai 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

19 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. ragina visus sporto valdymo organus 

įsipareigoti laikytis gero valdymo praktikos 

ir didinti skaidrumą siekiant sumažinti 

pavojų nukent÷ti nuo korupcijos;  

19. ragina visus sporto valdymo organus 

įsipareigoti laikytis gero valdymo praktikos 

ir didinti skaidrumą siekiant sumažinti 

pavojų nukent÷ti nuo korupcijos; 

atsižvelgdamas į tai rekomenduoja 

skiriant visų organizacijų valdybų ir 

vykdomųjų komitetų narius labiau 

atsižvelgti į lyčių pusiausvyrą, ypač 

siekiant priminti, kad sportas, ypač 

futbolas, n÷ra vien tik vyrų prerogatyva; 

mano, kad didesnis atvirumas paskatintų 

didesnį skaidrumą; 

Or. en 

 

 

 


