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Poprawka  2 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Niedawno ujawnione przypadki powaŜnej korupcji w FIFA 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa wszystkie międzynarodowe 

organizacje sportowe, a zwłaszcza 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

(MKOl), FIFA i Unię Europejskich 

Związków Piłkarskich (UEFA), do 

zadbania o to, by kaŜdy kraj ubiegający się 

o organizację duŜej imprezy sportowej 

zobowiązywał się – we wszystkich 

działaniach związanych z organizacją i 

przebiegiem imprezy – do przestrzegania 

standardów międzynarodowych w zakresie 

praw podstawowych; 

7. wzywa wszystkie międzynarodowe 

organizacje sportowe, a zwłaszcza 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

(MKOl), FIFA i Unię Europejskich 

Związków Piłkarskich (UEFA), do 

zadbania o to, by kaŜdy kraj ubiegający się 

o organizację duŜej imprezy sportowej 

zobowiązywał się – we wszystkich 

działaniach związanych z organizacją i 

przebiegiem imprezy – do przestrzegania 

standardów międzynarodowych w zakresie 

praw człowieka i praw pracowniczych jako 

głównych kryteriów, a takŜe by kaŜdy kraj, 

który prowadzi wojnę lub łamie prawo 

międzynarodowe, był uznawany za 

nieodpowiednie miejsce organizacji 

imprez sportowych; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Niedawno ujawnione przypadki powaŜnej korupcji w FIFA 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa wszystkie federacje sportowe 

do zobowiązania się do stosowania 

dobrych praktyk zarządczych i zwiększenia 

przejrzystości w celu zmniejszenia ryzyka 

podatności na korupcję;  

19. wzywa wszystkie federacje sportowe 

do zobowiązania się do stosowania 

dobrych praktyk zarządczych i zwiększenia 

przejrzystości w celu zmniejszenia ryzyka 

podatności na korupcję; w związku z tym 

zaleca zwracanie większej uwagi na 

równowagę płci przy powoływaniu 

członków zarządów i komitetów 

wykonawczych wszystkich organizacji, 

aby przypomnieć, Ŝe sport, a w 

szczególności piłka noŜna, nie stanowi 

zamkniętej domeny męŜczyzn; uwaŜa, Ŝe 

większa otwartość zaowocowałaby 

wzrostem przejrzystości; 

Or. en 

 

 


