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Ändringsförslag  2 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar alla 

internationella idrottsorganisationer, 

särskilt Internationella olympiska 

kommittén (IOC), Fifa och Europeiska 

fotbollsförbundet (Uefa), att se till att alla 

länder som ansöker om att få anordna stora 

idrottsevenemang respekterar 

internationella normer för grundläggande 

rättigheter i samband med all verksamhet 

som är kopplad till organisationen och 

genomförandet av evenemanget. 

7. Europaparlamentet uppmanar alla 

internationella idrottsorganisationer, 

särskilt Internationella olympiska 

kommittén (IOC), Fifa och Europeiska 

fotbollsförbundet (Uefa), att se till att alla 

länder som ansöker om att få anordna stora 

idrottsevenemang i samband med all 

verksamhet som är kopplad till 

organisationen och genomförandet av 

evenemanget respekterar internationella 

normer för mänskliga rättigheter och 

arbetstagarrättigheter som primära 

kriterier, och att överväga att betrakta alla 

länder som är i krig eller som bryter mot 

folkrätten som olämpliga för 

idrottsevenemang. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet uppmanar alla 

styrande organ inom idrotten att förbinda 

sig att följa principen om gott styre och 

förbättra insynen för att minska risken att 

falla offer för korruption.  

19. Europaparlamentet uppmanar alla 

styrande organ inom idrotten att förbinda 

sig att följa principen om gott styre och 

förbättra insynen för att minska risken att 

falla offer för korruption. Parlamentet 

rekommenderar i detta sammanhang att 

man tar större hänsyn till en jämn 

könsfördelning när man utser ledamöter 

av styrelser och exekutivkommittéer i alla 

organisationer, för att framför allt 

påminna om att idrott, och då i synnerhet 

fotboll, inte utgör en reserverad domän 

för män. Parlamentet anser att ett 

öppnande skulle innebära en förbättring 

av insynen. 

Or. en 

 

 


