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Pozmeňujúci návrh  2 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Nedávne odhalenia prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyzýva všetky medzinárodné športové 
organizácie, a najmä Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV), FIFA a Úniu 
európskych futbalových zväzov (UEFA), 
aby zabezpečili, že každá krajina, ktorá sa 
uchádza o usporiadanie významného 
športového podujatia, sa zaviaže 
dodržiavať medzinárodné normy v oblasti 
základných práv v rámci všetkých činností 
spojených s organizáciou a priebehom 
podujatia; 

7. vyzýva všetky medzinárodné športové 
organizácie, a najmä Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV), FIFA a Úniu 
európskych futbalových zväzov (UEFA), 
aby zabezpečili, že každá krajina, ktorá sa 
uchádza o usporiadanie významného 
športového podujatia, sa zaviaže 
dodržiavať medzinárodné normy v oblasti 
ľudských a pracovných práv v rámci 
všetkých činností spojených s organizáciou 
a priebehom podujatia ako prvotné 
kritériá, a aby akúkoľvek krajinu, ktorá je 

vo vojnovom konflikte alebo porušuje 

medzinárodné právo, považovali za 

nespôsobilú na usporadúvanie športových 

podujatí; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Nedávne odhalenia prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva všetky riadiace orgány v oblasti 
športu, aby sa zaviazali dodržiavať postupy 
dobrej správy a zvyšovať transparentnosť 
s cieľom znížiť riziko, že sa stanú obeťou 
korupcie;  

19. vyzýva všetky riadiace orgány v oblasti 
športu, aby sa zaviazali dodržiavať postupy 
dobrej správy a zvyšovať transparentnosť 
s cieľom znížiť riziko, že sa stanú obeťou 
korupcie; v tejto súvislosti odporúča lepšie 
dodržiavanie rodovej rovnováhy pri 

vymenúvaní členov predstavenstiev 

a výkonných výborov všetkých 

organizácií, najmä s cieľom pripomenúť, 

že šport, a predovšetkým futbal, nie je iba 

výhradnou výsadou mužov; domnieva 

sa, že takéto otvorenie by prispelo 

k transparentnosti; 

Or. en 

 
 


