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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-protezzjoni tal-minorenni minn espożizzjoni għal logħob tal-azzard onlajn 
għandu jibqa' jikkostitwixxi objettiv politiku; jenfasizza l-bżonn li jiġu implimentati 
standards madwar l-UE fir-rigward tal-età u l-verifiki tal-identità biex il-lagħba tal-azzard 
minorenni ma jitħallewx jaċċedu għal prodotti tal-azzard mill-bogħod;

2. Ifakkar li kważi 2% tal-popolazzjoni Ewropea tbati minn dipendenza fuq il-logħob tal-
azzard; huwa mħasseb dwar il-fatt li huwa probabbli li aċċess faċli għal websajts tal-
azzard onlajn iżid dan il-persentaġġ, speċjalment fost iż-żgħażagħ; iqis għalhekk li 
għandhom jiġu infurzati miżuri preventivi effiċjenti, bħall-implimentazzjoni ta' limiti 
stretti ta' depożitu;

3. Jiddispjaċih li l-isport jirċievi biss qligħ finanzjarju baxx minn attivitajiet ta' mħatri 
kummerċjali, minkejja li jikkostitwixxi l-qasam ta' attività ewlieni għal-logħob tal-azzard 
onlajn; jirrakkomanda għalhekk it-twaqqif ta' persentaġġ minimu komuni għall-qligħ mil-
logħob tal-azzard, li għandu jitqassam lill-federazzjonijiet sportivi, li mbagħad għandhom 
jiżguraw il-finanzjament sostenibbli għall-isports fil-livelli lokali;

4. Jitlob żieda fil-kooperazzjoni fil-livell Ewropew, taħt il-koordinazzjoni tal-Kummissjoni, 
biex jiġu identifikati u pprojbiti operaturi tal-logħob tal-azzard onlajn li jwettqu attivitajiet 
illegali bħall-iffissar tal-logħbiet jew l-imħatri fuq kompetizzjonijiet li jinvolvu l-
minorenni;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi direttiva li tikkriminalizza l-iffissar tal-logħbiet u 
tistabbilixxi regoli minimi dwar id-definizzjoni tal-offiża u s-sanzjonijiet;

6. Jitlob għal projbizzjoni ġenerali li l-isportivi u l-organizzaturi ta' avvenimenti sportivi 
jagħmlu mħatri fuq il-logħbiet jew l-avvenimenti tagħhom stess;

7. Jirrakkomanda li l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri, il-
korpi regolatorji tagħhom, l-Europol u l-Eurojust jissaħħew biex jiġu miġġielda attivitajiet 
kriminali fil-qasam tal-attivtajiet transkonfinali tal-logħob tal-azzard onlajn.


