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Grozījums Nr.  2 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Nesen atklātie augsta līmeĦa korupcijas gadījumi FIFA 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. aicina starptautiskās sporta 

organizācijas, jo īpaši Starptautisko 

Olimpisko komiteju (SOK), FIFA un 

Eiropas Savienības Futbola asociācijas 

(UEFA) nodrošināt, ka ikviena valsts, kas 

kandidē uz nozīmīga sporta pasākuma 

organizēšanu, uzĦemas visos ar šā 

pasākuma organizēšanu un rīkošanu 

saistītajos pasākumos ievērot starptautiskos 

standartus attiecībā uz pamattiesību 

ievērošanu; 

7. aicina starptautiskās sporta 

organizācijas, jo īpaši Starptautisko 

Olimpisko komiteju (SOK), FIFA un 

Eiropas Savienības Futbola asociāciju 

savienību (UEFA) nodrošināt, ka ikviena 

valsts, kas kandidē uz nozīmīga sporta 

pasākuma organizēšanu, uzĦemas visos ar 

šā pasākuma organizēšanu un rīkošanu 

saistītajos pasākumos kā svarīgākos 

ievērot starptautiskos cilvēktiesību un 

darba tiesību standartus, kā arī par 

neatbilstīgām sporta pasākumu rīkošanai 

uzskatīt valstis, kas karo vai pārkāpj 

starptautiskās tiesības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Nesen atklātie augsta līmeĦa korupcijas gadījumi FIFA 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. aicina visas sporta pārvaldes iestādes 

apĦemties ieviest labas pārvaldes praksi un 

palielināt pārredzamību, lai mazinātu risku 

kĜūt par korupcijas upuri;  

19. aicina visas sporta pārvaldes iestādes 

apĦemties ieviest labas pārvaldes praksi un 

palielināt pārredzamību, lai mazinātu risku 

kĜūt par korupcijas upuri; šajā sakarībā 

iesaka labāk ievērot dzimumu līdzsvaru, 

ieceĜot visu organizāciju padomju un 

izpildvaras komiteju locekĜus, jo īpaši, lai 

atgādinātu, ka sports un it īpaši futbols 

nav tikai vīriešu prerogatīva; uzskata, ka 

lielāka atklātība nozīmētu arī labāku 

pārredzamību; 

Or. en 

 

 


