
 

AM\1064814SL.doc PE558.922v01-00 } 

 PE558.923v01-00 } 

 PE558.924v01-00 } 

 PE558.925v01-00 } 

 PE558.926v01-00 } 

 PE558.927v01-00 } 

 PE558.928v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

9.6.2015  B8-0548/2015 }  

 B8-0549/2015 }  

 B8-0550/2015 }  

 B8-0571/2015 }  

 B8-0572/2015 }  

 B8-0573/2015 }  

 B8-0574/2015 } RC1/Am. 2 

Predlog spremembe  2 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Nedavna razkritja korupcije na visoki ravni pri FIFI 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

7. poziva vse mednarodne športne 

organizacije, zlasti Mednarodni olimpijski 

komite, Fifo in Evropsko nogometno zvezo 

(Uefo), naj zagotovijo, da bodo vse države, 

ki se bodo potegovale za organizacijo 

večjih športnih dogodkov, pri vseh 

dejavnosti, povezanih z organizacijo in 

potekom teh dogodkov, spoštovale 

mednarodne standarde na področju 

temeljnih pravic; 

7. poziva vse mednarodne športne 

organizacije, zlasti Mednarodni olimpijski 

komite, Fifo in Evropsko nogometno zvezo 

(Uefo), naj zagotovijo, da bodo vse države, 

ki se bodo potegovale za organizacijo 

večjih športnih dogodkov, pri vseh 

dejavnosti, povezanih z organizacijo in 

potekom teh dogodkov, spoštovale 

mednarodne standarde na področju 

človekovih in delavskih pravic, kar bi bilo 

primarno merilo, poleg tega pa naj štejejo 

vse države, ki so vpletene v vojno ali kršijo 

mednarodno pravo, za neprimerne za 

športne dogodke; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Nedavna razkritja korupcije na visoki ravni pri FIFI 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

19. poziva vse vodstvene organe na 

področju športa, naj spoštujejo prakse 

dobrega upravljanja in povečajo 

preglednost ter tako zmanjšajo tveganje, da 

bi postali žrtev korupcije;  

19. poziva vse vodstvene organe na 

področju športa, naj spoštujejo prakse 

dobrega upravljanja in povečajo 

preglednost ter tako zmanjšajo tveganje, da 

bi postali žrtev korupcije; v zvezi s tem 

priporoča, da se pri imenovanju članov 

uprav in izvršnih odborov vseh 

organizacij bolje upošteva uravnotežena 

zastopanost spolov, pri čemer je treba 

zlasti spomniti, da šport, zlasti nogomet, ni 

v izključni domeni moških; meni, da bi 

večja odprtost prispevala k preglednosti; 

Or. en 

 

 


