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Pozměňovací návrh 1
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na příslušnou judikaturu 
Soudního dvora Evropské unie1,

– s ohledem na příslušnou judikaturu 
Soudního dvora Evropské unie1,

__________________ __________________
1 především na rozsudky ve věcech: 
Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 
(C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 
1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), 
Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 
(C-42/02), Fixtures Marketing Ltd v OPAP 
2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v 
Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab 
2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), 
Unibet 2007 (C-432/05), Placanica a další 
2007 (C-338/04, C-359/04 a C-360/04), 
Kommission v Italien 2007 (C-206/04), 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-
258/08), Sporting Exchange 2010 (C-
203/08), Sjöberg and Gerdin 2010 (C-
447/08 a C-448/08), Markus Stoß a další 
2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-
360/07, C-409/07 a C-410/07), Carmen 
Media 2010 (C-46/08) a Engelmann 2010 
(C-64/08).

1 především na rozsudky ve věcech: 
Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 
(C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 
1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), 
Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 
(C-42/02), Fixtures Marketing Ltd v OPAP 
2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v 
Svenska Spel AB 2004 (C-338/02),
Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab 
2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), 
Unibet 2007 (C-432/05), Placanica a další 
2007 (C-338/04, C-359/04 a C-360/04), 
Kommission v Italien 2007 (C-206/04), 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-
258/08), Sporting Exchange 2010 (C-
203/08), Sjöberg and Gerdin 2010 (C-
447/08 a C-448/08), Markus Stoß a další 
2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-
360/07, C-409/07 a C-410/07), Carmen 
Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 
(C-64/08), Neukirchinger 2011 (C-
382/08), Webb 1981 (C-279/80) a Canal 
Satélite Digital SL 2002 (C-390/99).

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Právní východisko 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
10. prosince 2010 o rámci v oblasti
hazardních her a sázek v členských státech 
Evropské unie,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
10. prosince 2010 a zprávy o pokroku 
francouzského, švédského, španělského a 
maďarského předsednictví Rady o rámci 
v oblasti hazardních her a sázek 
v členských státech Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. 
prosince 2010 o rámci v oblasti hazardních 
her a sázek v členských státech Evropské 
unie,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
10. prosince 2010 a zprávy o pokroku 
francouzského, švédského, španělského a 
maďarského předsednictví Rady o rámci 
v oblasti hazardních her a sázek 
v členských státech Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
8. května 2008 o bílé knize o sportu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
8. května 2008 o bílé knize o sportu,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
6. června 2011 nazvané Boj proti korupci 
v EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
18. ledna 2011 nazvané Rozvoj 
evropského rozměru v oblasti sportu,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste, a 
vzhledem k tomu, že toto odvětví je na 
rozdíl od jiných trhů spjato s příslušnými 
riziky souvisejícími s ochranou 
spotřebitele a bojem proti 
organizovanému zločinu, jak opakovaně 
uznal Soudní dvůr Evropské unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že odvětví 
hazardních her na internetu neustále roste, 
což probíhá mimo kontrolu členského 
státu, jehož státní příslušníci mohou mít 
k takovým nabídkám přístup,

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními A. vzhledem k tomu, že odvětví 
hazardních her na internetu neustále roste, 
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hrami na internetu neustále roste, což probíhá z velké části mimo kontrolu 
vlád jednotlivých států, jejichž občanům 
jsou tyto hry nabízeny,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že odvětví 
hazardních her na internetu neustále roste, 
což hlavně probíhá mimo kontrolu 
národních vlád,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že odvětví 
hazardních her na internetu neustále roste, 
což probíhá z velké části mimo kontrolu 
vlád jednotlivých států, jejichž občanům 
jsou tyto hry nabízeny,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že odvětví on-line 
hazardních her neustále roste, a vzhledem 
k tomu, že k takovému růstu dochází 
z velké části mimo kontrolu národních 
vlád občanů, jimž jsou tyto služby 
hazardních her poskytovány,

(První část tohoto pozměňovacího návrhu 
se vztahuje na celý dokument a spočívá 
v nahrazení výrazu „trh s hazardními 
hrami“ výrazem „odvětví hazardních her“ 
a výrazu „hazardní hry na internetu“ 
výrazem „on-line hazardní hry“. V případě 
jeho přijetí se tyto změny projeví v celém 
dokumentu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami na internetu neustále roste a evropští 
provozovatelé představují z hlediska 
mezinárodních technologií a vývoje 
v oblasti hazardních her špičku,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
spadají do působnosti článku 56 Smlouvy 
o fungování EU, a proto se na ně vztahují 
pravidla o poskytování služeb,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že dle judikatury 
ESD (C-275/92 Schindler, C-124/97 
Laara, C-67/98 Zenatti) je poskytování 
služeb hazardních her službou 
poskytovanou ve smyslu článku 56 
Smlouvy o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že neexistuje zvláštní 
evropský právní předpis, který by 
upravoval hazardní hry na internetu,

B. vzhledem k tomu, že, s použitím zásady 
subsidiarity, neexistuje zvláštní evropský 
právní předpis, který by upravoval 
hazardní hry na internetu,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že služby 
hazardních her podléhají řadě právních 
aktů EU – například směrnici 
o audiovizuálních mediálních službách, 
směrnici o nekalých obchodních 
praktikách, směrnici o prodeji na dálku, 
směrnici o praní špinavých peněz, 
směrnici o ochraně údajů, směrnici 
o ochraně soukromí a elektronické 
komunikaci a směrnici o společném 
systému daně z přidané hodnoty,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Komise by proto 
měla prověřit, zda by bylo možné vytvořit 
celoevropský licenční systém pro 
poskytování služeb on-line hazardních 
her, kde by poskytovatelé před udělením 
licence byli povinni splnit stanovené 
požadavky a nebyla by dovolena žádná 
diskriminace, s cílem předejít 
nezákonným hazardním hrám a daňovým 
únikům v členských státech,

Or. nl
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Pozměňovací návrh 20
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legálních služeb hazardních 
her, na druhou stranu ovšem také prakticky 
znemožňuje ochranu spotřebitele a boj 
s trestnou činností, která je s hazardními 
hrami spojena,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
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poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

poskytování legální nabídky, ovšem také 
znemožňuje regulačním orgánům ochranu 
spotřebitele a boj s potenciální trestnou 
činností, která je s nezákonnými 
hazardními hrami spojena,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je na evropské úrovni 
s hazardními hrami spojena,

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

C. vzhledem k tomu, že je odvětví 
hazardních her v jednotlivých členských 
státech regulováno různě; současně však 
schází vůle řešit nelegální nabídku her 
účinně na úrovni EU, což ztěžuje ochranu 
spotřebitele a boj s trestnou činností, která 
je s hazardními hrami spojena,



PE469.976v02-00 14/124 AM\876822CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele, prevenci negativních 
jevů spojených s patologickým hráčstvím a 
boj s trestnou činností, která je 
s hazardními hrami spojena,

Or. cs

Pozměňovací návrh 28
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
chránit spotřebitele, bránit lidem 
v anonymnímu užívání internetu 
k nezákonným účelům a bojovat s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

Or. lt
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Pozměňovací návrh 29
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
ochranu spotřebitele a boj s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

C. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
na jednu stranu regulovaným 
poskytovatelům ztěžuje přeshraniční 
poskytování legální nabídky, na druhou 
stranu ovšem také prakticky znemožňuje 
chránit spotřebitele, bránit lidem 
v anonymnímu užívání internetu 
k nezákonným účelům a bojovat s trestnou 
činností, která je s hazardními hrami 
spojena,

Or. lt

Pozměňovací návrh 30
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
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byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy, zejména pokud jde o boj 
proti nezákonnému poskytování on-line 
hazardních her, prevenci závislosti na 
hazardních hrách, ochranu nezletilých, 
boj proti trestné činnosti a zachování 
etické nezávadnosti sportu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

D. vzhledem k tomu, že jednotný 
celoevropský přístup, zejména v oblasti 
ochrany etické nezávadnosti sportu a 
ochrany hráčů a spotřebitelů, obnáší 
značnou přidanou hodnotu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

D. vzhledem k tomu, že stávající 
vnitrostátní normy by měly být doplněny 
řadou jednotných evropských norem či 
koordinovanějším přístupem na evropské 
úrovni a také postupy pro jejich účinné 
prosazování ve snaze chránit spotřebitele 
a bojovat proti trestné činnosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy například pro 
identifikaci klientů, na ochranu hráčů a 
spotřebitelů, pro zajištění účinnosti 
systémů zabraňujících hraní, pro 
předcházení hraní nezletilých a v boji 
proti trestné činnosti,

Or. fi

Pozměňovací návrh 35
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

D. vzhledem k tomu, že platné vnitrostátní 
normy by měly být doplněny 
koordinovanějším přístupem na evropské 
úrovni a postupy, které umožní zvýšit 
jejich účinnost ve snaze chránit 
spotřebitele a bojovat proti trestné činnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

D. vzhledem k tomu, že stávající 
vnitrostátní normy by mohly být doplněny 
určitým počtem jednotných evropských 
norem či koordinovanějším přístupem na 
evropské úrovni a postupy, které umožní 
zvýšit jejich účinnost ve snaze chránit 
spotřebitele a bojovat proti trestné činnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byly v celé Evropě vytvořeny jednotné 
minimální normy na ochranu hráčů a 
spotřebitelů a v boji proti trestné činnosti,

D. vzhledem k tomu, že stávající 
vnitrostátní normy by mohly být doplněny 
určitým počtem jednotných evropských 
norem či koordinovanějším přístupem na 
evropské úrovni a postupy, které umožní 
zvýšit jejich účinnost ve snaze chránit 
spotřebitele a bojovat proti trestné činnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje 
volný pohyb služeb, nicméně internetové 
hazardní hry byly výslovně vyňaty 
z působnosti směrnice o službách, protože 

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje 
volný pohyb služeb, nicméně internetové 
hazardní hry byly vyňaty z působnosti 
směrnice o službách,
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nepředstavují normální služby,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje 
volný pohyb služeb, nicméně internetové 
hazardní hry byly výslovně vyňaty
z působnosti směrnice o službách, protože 
nepředstavují normální služby,

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje
volný pohyb služeb mimo oblasti, které 
mohou členské státy v souladu se 
Smlouvou stanovit, a bylo tedy nezbytné 
internetové hazardní hry s ohledem na 
jejich specifickou povahu výslovně 
vyjmout z působnosti směrnice 
o elektronickém obchodu, směrnice 
o službách a směrnice o právech 
spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje 
volný pohyb služeb, nicméně internetové 
hazardní hry byly výslovně vyňaty
z působnosti směrnice o službách, protože 
nepředstavují normální služby,

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje
volný pohyb služeb mimo oblasti, které 
mohou členské státy v souladu se 
Smlouvou stanovit, a bylo tedy nezbytné 
internetové hazardní hry s ohledem na 
jejich specifickou povahu výslovně 
vyjmout z působnosti směrnice 
o elektronickém obchodu, směrnice 
o službách a směrnice o právech 
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spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje 
volný pohyb služeb, nicméně internetové 
hazardní hry byly výslovně vyňaty 
z působnosti směrnice o službách, protože 
nepředstavují normální služby,

E. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 
56 Smlouvy o fungování EU zaručuje 
volný pohyb služeb s výhradou oblastí, 
které mohou členské státy v souladu se 
Smlouvou stanovit, například že on-line
hazardní hry musí být s ohledem na svou 
specifickou povahu výslovně vyňaty 
z působnosti směrnice o elektronickém 
obchodu, směrnice o službách a směrnice 
o právech spotřebitelů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že na základě velkého 
počtu řízení pro porušení Smlouvy a 
rozsudků ESD lze usuzovat na značnou
právní nejistotu v této oblasti,

F. vzhledem k tomu, že velký počet řízení 
pro porušení Smlouvy a rozsudků ESD je 
důkazem značné právní nejistoty v této 
oblasti,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Eija-Riitta Korhola
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že na základě velkého 
počtu řízení pro porušení Smlouvy a 
rozsudků ESD lze usuzovat na značnou 
právní nejistotu v této oblasti,

F. vzhledem k tomu, že ačkoli Soudní dvůr 
již objasnil několik důležitých právních 
otázek týkajících se on-line hazardních 
her v EU, v řadě dalších otázek existuje i 
nadále právní nejistota, kterou lze 
odstranit pouze na politické úrovni,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že na základě velkého 
počtu řízení pro porušení Smlouvy a 
rozsudků ESD lze usuzovat na značnou 
právní nejistotu v této oblasti,

F. vzhledem k tomu, že ačkoli Soudní dvůr 
již objasnil několik důležitých právních 
otázek týkajících se on-line hazardních 
her v EU, v řadě dalších otázek existuje i 
nadále právní nejistota, kterou lze 
odstranit pouze na politické úrovni; 
vzhledem k tomu, že vinou této právní 
nejistoty výrazně vzrostla dostupnost 
nelegální nabídky hazardních her,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že na základě velkého 
počtu řízení pro porušení Smlouvy a 

F. vzhledem k tomu, že proběhl velký 
počet řízení pro porušení Smlouvy, ESD 
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rozsudků ESD lze usuzovat na značnou 
právní nejistotu v této oblasti,

však soustavně zastává názor, že hazardní 
hry nepředstavují normální hospodářskou 
činnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že na základě velkého 
počtu řízení pro porušení Smlouvy a 
rozsudků ESD lze usuzovat na značnou 
právní nejistotu v této oblasti,

F. vzhledem k tomu, že ačkoli Soudní dvůr 
již objasnil několik důležitých právních 
otázek týkajících se on-line hazardních 
her v EU, v řadě dalších otázek existuje i 
nadále právní nejistota, kterou lze 
odstranit pouze na politické úrovni; 
vzhledem k tomu, že vinou této právní 
nejistoty výrazně vzrostla dostupnost 
nelegální nabídky hazardních her i výskyt 
závažných rizik, které s tím souvisí,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují hospodářskou činnost, na niž 
se vztahují pravidla vnitřního trhu, 
konkrétně svoboda usazování a volný 
pohyb služeb; vzhledem k tomu, že 
restriktivní opatření stanovená členskými 
státy musí být odůvodněná, vhodná, 
přiměřená a nezbytná, což vyplývá 
z judikatury Soudního dvora,
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají riziko závislosti 
stejně jako tradiční hazardní hry, které jsou 
uskutečňovány za skutečné přítomnosti 
hráče,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány v k tomu 
určených prostorech, především z toho 
důvodu, že jsou snadno a nepřetržitě 
přístupné a že hráč není díky izolaci a 
anonymitě vystaven jakékoli společenské 
kontrole,

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu, nejsou-li řádně 
regulovány, skrývají větší riziko závislosti 
a nebezpečí než tradiční hazardní hry, které 
jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční 
hazardní hry, které jsou uskutečňovány za 
skutečné přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí a kdy vznik 
závislosti je méně patrný než u tradičních 
hazardních her, které jsou uskutečňovány 
za skutečné přítomnosti hráče,

Or. cs

Pozměňovací návrh 52
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají stejné riziko 
závislosti jako tradiční hazardní hry, které 
jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče, zdůrazňuje dále, že 
internet a jeho snadná dostupnost 
nepředstavuje největší problém, problém 
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je závislost na hazardních hrách,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu jsou schopny oslabit 
zásadu rovného vztahu mezi sportovci a 
hráči a sázejícími a skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče; vzhledem k tomu, že 
paušalizovaný přístup není pro pestrou 
škálu různých her vhodný, přičemž je 
třeba přihlédnout nejen k typu hry, nýbrž i 
ke konkrétnímu designu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že neexistuje žádný 
vědecký důkaz, že by on-line hazardní hry 
představovaly větší riziko závislosti než 
tradiční hazardní hry, které jsou 
uskutečňovány za skutečné přítomnosti 
hráče,

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu skrývají větší riziko 
závislosti a nebezpečí než tradiční hazardní 
hry, které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče,

G. vzhledem k tomu, že hazardní hry a 
sázky na internetu i tradiční hazardní hry, 
které jsou uskutečňovány za skutečné 
přítomnosti hráče, představují riziko 
závislosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že je třeba 
spotřebitele informovat o potenciální 
škodlivosti internetových hazardních her 
a chránit je před riziky této oblasti, 
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zejména závislostí, podvody, klamáním a 
hráčstvím nezletilých,

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podle posledních 
odborných teorií patologického hráčství 
jsou důležitými podmínkami vzniku 
návykové nemoci vedle osobnostních 
předpokladů jedince také míra 
dostupnosti a nabídka hazardních her, 

Or. cs

Pozměňovací návrh 59
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů pro
členské státy, pro obecně prospěšné a 
dobročinné účely a rovněž pro financování 
sportu,

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů, jež 
mohou členské státy použít pro obecně 
prospěšné a dobročinné účely a rovněž pro 
financování sportu,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů pro 
členské státy, pro obecně prospěšné a 
dobročinné účely a rovněž pro financování 
sportu,

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů pro 
členské státy, jež jsou využity především 
pro financování obecně prospěšných a 
dobročinných účelů, jako je podpora 
cestovního ruchu, a rovněž pro 
financování sportu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů pro 
členské státy, pro obecně prospěšné a 
dobročinné účely a rovněž pro financování 
sportu,

H. vzhledem k tomu, že tradiční hazardní 
hry představují značný zdroj příjmů pro 
členské státy, pro obecně prospěšné a 
dobročinné účely a rovněž pro financování 
sportu,

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů pro 
členské státy, pro obecně prospěšné a 
dobročinné účely a rovněž pro financování 
sportu,

H. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů pro 
členské státy, pro obecně prospěšné a 
dobročinné účely a rovněž pro financování 
sportu; vzhledem k tomu však, že potřeba 
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zachovat tok takových příjmů není 
opodstatněným důvodem pro zavádění 
omezení týkajících se poskytování služeb 
hazardních her,

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že hazardní hry 
jsou zároveň spojeny se závažnými 
negativními sociálními jevy (patologické 
hráčství, rozvrat rodin závislých hráčů, 
vysoká sebevražednost, majetková a 
násilná kriminalita, atd.), jejichž dopady a 
náklady jsou hůře vyčíslitelné než 
ekonomický přínos odvětví hazardních 
her, 

Or. cs

Pozměňovací návrh 64
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že musí být 
bezpodmínečně zachována etická 
nezávadnost sportu a musí být zabráněno 
dalším sázkovým podvodům,

I. vzhledem k tomu, že musí být 
bezpodmínečně zachována etická 
nezávadnost sportu, a to tím, že se 
zintenzivní boj proti korupci a ovlivňování 
výsledků,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že musí být 
bezpodmínečně zachována etická 
nezávadnost sportu a musí být zabráněno 
dalším sázkovým podvodům,

I. vzhledem k tomu, že musí být 
bezpodmínečně zachována etická 
nezávadnost sportu a musí být zabráněno 
dalším sázkovým podvodům se současným 
zajištěním toho, aby sportovní a závodní 
odvětví měla spravedlivý podíl na zisku,

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že organizátoři 
sportovních soutěží, kteří mají největší 
odpovědnost za financování sportu a boj 
proti podvodům v odvětví sportu, musí mít 
právo na spravedlivý podíl na zisku 
provozovatelů on-line služeb hazardních 
her, které souvisí s těmito soutěžemi,

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
členské státy účinně bojovaly proti 
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nelegálním poskytovatelům hazardních 
her, a tak on-line hazardní hry 
regulovaly,

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že k naplnění těchto 
cílů je nutné zavést mechanismy pro 
kontrolu sportovních soutěží a finančních 
toků, spolu se společnými mechanismy 
dohledu na úrovni EU,

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že mezinárodní 
spolupráce všech zúčastněných subjektů 
(institucí, sportovních federací a 
provozovatelů sázek) je klíčová také 
z hlediska sdílení osvědčených postupů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Hans-Peter Mayer
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Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vítá skutečnost, že Komise změnila 
svůj přístup a navázala s Radou a 
Parlamentem skutečný politický dialog; 
vítá, že Komise jasně uvedla, že cílem 
tohoto politického procesu zahájeného 
zelenou knihou není v žádném případě 
deregulace/liberalizace on-line 
hazardních her; vítá, že zelená kniha 
zohledňuje i jednoznačný a dlouhodobý 
postoj Evropského parlamentu 
k hazardním hrám; vyjadřuje politování 
nad tím, že Komise neuzavřela dosavadní 
případy porušení povinnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vítá skutečnost, že se Komise ujala 
iniciativy a zahájila veřejné konzultace 
v rámci zelené knihy o on-line hazardních 
hrách, díky nimž bude možné se 
pragmaticky a realisticky zabývat 
budoucností tohoto odvětví v Evropě,

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vítá, že Komise jasně uvedla, že cílem 
tohoto politického procesu zahájeného 
zelenou knihou není v žádném případě 
deregulace/liberalizace on-line 
hazardních her,

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že účinná regulace trhu 
s hazardními hrami na internetu má 
především

1. je toho názoru, že účinná regulace 
odvětví hazardních her na internetu má 
především

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že účinná regulace trhu 
s hazardními hrami na internetu má 
především

1. je toho názoru, že účinná regulace 
odvětví hazardních her na internetu má 
především

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Cornelis de Jong
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Návrh usnesení
Bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že účinná regulace trhu 
s hazardními hrami na internetu má 
především

1. je toho názoru, že účinná regulace trhu 
s hazardními hrami na internetu ze strany 
členských států má především

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že účinná regulace trhu 
s hazardními hrami na internetu má 
především

1. je toho názoru, že účinná regulace 
odvětví hazardních her na internetu má 
především

Or. en

Pozměňovací návrh 77
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že účinná regulace trhu 
s hazardními hrami na internetu má 
především

1. je toho názoru, že účinná regulace 
odvětví hazardních her na internetu má 
především

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Liem Hoang Ngoc
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Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) usměrňovat přirozený lidský sklon ke 
hrám, aby byl realizován přirozeným 
způsobem a pod kontrolou,

1) usměrňovat přirozený lidský sklon ke 
hrám omezením reklamy na úroveň 
nezbytně nutnou ke směřování 
potenciálních hráčů k legálně 
poskytovaným službám a požadavkem, aby 
byla veškerá reklama na on-line hazardní 
hry systematicky doprovázena sdělením 
varujícím před nadměrným či 
patologickým hráčstvím,

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2) omezovat nezákonný trh s hazardními 
hrami,

2) omezovat nezákonný „černý trh“, jak jej 
vymezuje zelená kniha Komise,

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2) omezovat nezákonný trh s hazardními 
hrami,

2) potírat nezákonný trh s hazardními 
hrami, a to posilováním technických a 
právních nástrojů k odhalení a potrestání 
nelegálních provozovatelů a 
podporováním legálního poskytování 
vysoce kvalitních služeb hazardních her;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2) omezovat nezákonný trh s hazardními 
hrami,

2) potírat nezákonný trh s hazardními 
hrami,

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže a
hráčů,

3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže 
požadavkem, aby provozovatelé 
prověřovali datum narození hráčů, kteří se 
připojují na jejich stránky, a zákazem 
všech forem reklamy v jakékoli publikaci, 
audiovizuálním programu či místě, jež se 
zaměřují na oslovení mladých lidí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže a 
hráčů,

3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže a 
zranitelných hráčů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže a 
hráčů,

3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže a 
hráčů, zejména s ohledem na zranitelné 
osoby,

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3) zajišťovat účinnou ochranu mládeže a
hráčů,

3) zajišťovat účinnou ochranu hráčů, se 
zvláštním ohledem na zranitelné skupiny, 
zejména mládež,

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 4



PE469.976v02-00 38/124 AM\876822CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4) předcházet nebezpečí vzniku závislostí 
spojených s hazardními hrami,

4) předcházet nebezpečí vzniku závislostí 
spojených s hazardními hrami 
požadavkem, aby všichni provozovatelé 
dodržovali několik zásad: např. zákaz 
hraní na úvěr, zavedení horní hranice 
případné ztráty peněz při sázce a zákaz 
odměňování hráčů za počet sázek, které 
učiní,

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4) předcházet nebezpečí vzniku závislostí 
spojených s hazardními hrami,

4) předcházet nebezpečí vzniku závislostí 
spojených s hazardními hrami, zejména 
zavedením možnosti dobrovolného 
vyloučení z internetových stránek on-line
hazardu po celé Evropě,

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5) zajišťovat, aby byly hazardní hry 
provozovány řádně, spravedlivě,
odpovědně a průhledně,

5) zajišťovat, aby byly hazardní hry 
provozovány prostřednictvím 
odpovědných herních opatření,

Or. es
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Pozměňovací návrh 89
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6) aby se předcházelo ohrožení etické 
nezvávadnosti sportovních soutěží a

6) aby byla zaručena etická nezávadnost
sportovních soutěží zavedením pravidel 
k zamezení střetu zájmů a také 
stanovením pokut v rámci trestního práva 
pro sportovní podvody a povzbuzováním 
úzké spolupráce mezi soudními orgány a 
sportovními organizacemi a

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6) aby se předcházelo ohrožení etické 
nezvávadnosti sportovních soutěží a

6) aby byla podporována specifická 
opatření nezbytná k zaručení etické 
nezávadnosti sportovních soutěží a

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6) aby se předcházelo ohrožení etické 6) aby bylo postupně odstraněno ohrožení 
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nezvávadnosti sportovních soutěží a etické nezávadnosti sportovních soutěží a

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a) aby část hodnoty sázek směřovala 
sportovním organizacím a organizacím 
koňských dostihů a

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7) aby byla podstatná část veřejných 
příjmů z hazardních her použita na 
podporu veřejných, obecně prospěšných a 
dobročinných účelů;

Netýká se českého znění

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7) aby byla podstatná část veřejných 7) aby byla podstatná část veřejných 
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příjmů z hazardních her použita na 
podporu veřejných, obecně prospěšných a 
dobročinných účelů;

příjmů z hazardních her použita na 
podporu veřejných, obecně prospěšných a 
dobročinných účelů, včetně prevence a 
léčby patologického hráčství, které je 
v současné době hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění;

Or. cs

Pozměňovací návrh 95
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7) aby byla podstatná část veřejných 
příjmů z hazardních her použita na 
podporu veřejných, obecně prospěšných a 
dobročinných účelů;

7) aby byla část veřejných příjmů 
z hazardních her použita na prevenci a 
léčbu a na výzkum problematického a 
patologického hráčství;

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 1 – podbod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a) aby hazardní hry byly prosté zločinu, 
podvodů a praní špinavých peněz 
v jakékoli podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že taková regulace má 
potenciál zajistit, aby byly sportovní 
soutěže pro spotřebitele a veřejnost 
atraktivní, aby byly sportovní výsledky i 
nadále důvěryhodné a aby si soutěže 
udržely svou prestiž;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Simon Busuttil, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje pouze kanál, kterým mohou 
být hazardní hry nabízeny;

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje jedinečný kanál, kterým 
mohou být hazardní hry nabízeny
s využitím sofistikovaných technologií, 
které je možné využít k ochraně 
spotřebitelů a zachování veřejného 
pořádku;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 2

                                               
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje pouze kanál, kterým mohou 
být hazardní hry nabízeny;

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje pouze kanál, kterým mohou 
být hazardní hry nabízeny; není tím ovšem 
dotčena pravomoc členských států 
rozhodovat o jejich specifickém 
regulačním přístupu k internetovým 
hazardním hrám a o omezení nebo 
vyloučení nabízení některých služeb 
spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje pouze kanál, kterým mohou 
být hazardní hry nabízeny;

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje pouze kanál, kterým mohou 
být hazardní hry nabízeny; není tím ovšem 
dotčena pravomoc členských států 
rozhodovat o jejich specifickém 
regulačním přístupu k internetovým 
hazardním hrám a o omezení nebo zákazu 
nabízení některých služeb spotřebitelům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2
                                               
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje pouze kanál, kterým mohou 
být hazardní hry nabízeny;

2. podtrhuje pohled ESD12, že internet 
představuje pouze kanál, kterým mohou 
být hazardní hry nabízeny, nikoli 
samostatný trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity a evropská přidaná 
hodnota

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže 
zásada subsidiarity má v této oblasti 
obzvláště významnou úlohu;

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže 
zásada subsidiarity má v této oblasti 
obzvláště významnou úlohu; konstatuje 
však, že členské státy musí postupovat 
v souladu s pravidly vnitřního trhu;

                                               
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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Or. en

Pozměňovací návrh 104
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže 
zásada subsidiarity má v této oblasti 
obzvláště významnou úlohu;

3. zdůrazňuje, že jakákoli regulace 
hazardních her podléhá zásadě subsidiarity
a musí se o ni opírat; domnívá se však, že 
tuto zásadu je třeba automaticky chápat 
jako aktivní subsidiaritu zahrnující 
spolupráci mezi národními vládami 
k dosažení lepší harmonizace postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže 
zásada subsidiarity má v této oblasti 
obzvláště významnou úlohu;

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže 
zásada subsidiarity má v této oblasti 
obzvláště významnou úlohu; konstatuje 
však, že členské státy mají povinnost řídit 
se pravidly vnitřního trhu, což dokládá i 
fakt, že v současnosti probíhá řízení pro 
porušení povinnosti proti sedmi členským 
státům;

Or. it
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Pozměňovací návrh 106
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže
zásada subsidiarity má v této oblasti
obzvláště významnou úlohu;

3. uznává, že oblast hazardních her je 
ovlivněna rozdílnými tradicemi a kulturou 
jednotlivých členských států a trhy 
s hazardními hrami jsou tudíž velmi 
rozdílným způsobem regulovány, což vede 
k přesvědčení, že zásada subsidiarity má 
obzvláště významnou úlohu, co se týče 
právní úpravy hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže 
zásada subsidiarity má v této oblasti 
obzvláště významnou úlohu;

3. je toho názoru, že oblast hazardních her 
je výrazně ovlivněna rozdílnými tradicemi 
a kulturou jednotlivých členských států a 
trhy s hazardními hrami jsou také velmi 
rozdílným způsobem regulovány, takže 
zásada subsidiarity má v této oblasti 
obzvláště významnou úlohu; domnívá se 
však, že v oblasti on-line hazardních her 
je nejlepší cestou přístup regulovaný na 
úrovni EU, který respektuje zásadu 
subsidiarity i proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Christofer Fjellner
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, 
aby rozšířila své šetření tak, aby pokrývalo 
tradiční fyzické i on-line distribuční 
kanály hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 
mohly zvýšit příjmy státu;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 110
Simon Busuttil, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že atraktivní legální
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 
mohly zvýšit příjmy státu;

4. je toho názoru, že atraktivní a vhodně 
regulované poskytování služeb hazardních 
her na internetu by mohlo podstatnou 
měrou potlačit nepovolený černý trh a tím 
by se také mohly zvýšit příjmy státu;

Or. en



PE469.976v02-00 48/124 AM\876822CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 111
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 
mohly zvýšit příjmy státu;

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit černý trh 
a tím by se také mohly zvýšit příjmy státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 
mohly zvýšit příjmy státu;

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu je 
nezbytná pro zajištění toho, aby 
spotřebitelé nevyužívali služeb 
provozovatelů, kteří nesplňují vnitrostátní 
požadavky vztahující se na udělování 
licencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že atraktivní legální 4. je toho názoru, že atraktivní legální 
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nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 
mohly zvýšit příjmy státu;

licencovaná nabídka hazardních her na 
internetu i prostřednictvím tradičních 
fyzických kanálů hazardních her by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 
mohly zvýšit příjmy státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 
mohly zvýšit příjmy státu;

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla zajistit, aby byly lépe chráněny 
zájmy společnosti jako celku a obzvláště 
dětí, podstatnou měrou potlačit nepovolený 
černý trh a tím by se také mohly zvýšit 
příjmy státu; je toho názoru, že by to lidi 
v EU přimělo využívat služeb nabízených 
poskytovateli hazardních her, jejichž 
činnost se řídí právními předpisy EU, 
protože by tak měli zajištěnu odpovídající 
právní ochranu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 115
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla podstatnou měrou potlačit 
nepovolený černý trh a tím by se také 

4. je toho názoru, že atraktivní legální 
nabídka hazardních her na internetu by 
mohla zajistit, aby byly lépe chráněny 
zájmy společnosti jako celku a obzvláště 
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mohly zvýšit příjmy státu; dětí, podstatnou měrou potlačit nepovolený 
černý trh a tím by se také mohly zvýšit 
příjmy státu; je toho názoru, že by to lidi 
v EU přimělo využívat služeb nabízených 
poskytovateli hazardních her, jejichž 
činnost se řídí právními předpisy EU, 
protože by tak měli zajištěnu odpovídající 
právní ochranu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 116
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uznává však, že konzistentní 
judikatura Soudního dvora Evropské unie 
zdůrazňuje, že vnitrostátní kontroly by 
měly být právně upraveny a prováděny 
soudržně, přiměřeně a nediskriminačně;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda by 
bylo možné předložit návrh, který by 
zajistil členským státům spravedlivý 
daňový příjem a objasnil, do jaké míry se 
pro poskytování on-line služeb hazardních 
her uplatní zásada země původu, resp. 
země určení;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 118
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu 
s hazardními hrami, je však i přesto toho 
názoru, že jednotný evropský přístup by 
měl v některých dílčích oblastech význam;

5. je toho názoru, že společný a soudržný
evropský přístup by byl vhodný k regulaci 
odvětví hazardních her v Evropě a k tomu, 
aby poskytoval evropským spotřebitelům 
minimální normu pro ochranu 
spotřebitele, která má vzhledem 
k přeshraniční povaze on-line služeb 
hazardních her zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu s hazardními 
hrami, je však i přesto toho názoru, že 
jednotný evropský přístup by měl
v některých dílčích oblastech význam;

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu s hazardními 
hrami, je však i přesto toho názoru, že 
přidaná hodnota jednotného evropského 
přístupu je v některých dílčích oblastech 
sporná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu
s hazardními hrami, je však i přesto toho 
názoru, že jednotný evropský přístup by 
měl v některých dílčích oblastech význam;

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého odvětví 
hazardních her, je však i přesto toho 
názoru, že koordinovaný evropský přístup 
by mohl mít v některých dílčích oblastech, 
jako je prosazování práva, správní 
spolupráce a sdílení informací, normy 
v oblasti IT a některé druhy spolupráce 
v oblasti ochrany spotřebitele, význam, 
vedle řádné a nezávislé vnitrostátní 
regulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu s hazardními 
hrami, je však i přesto toho názoru, že 
jednotný evropský přístup by měl 
v některých dílčích oblastech význam;

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu s hazardními 
hrami;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu
s hazardními hrami, je však i přesto toho 

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého odvětví on-line 
hazardních her, je však i přesto toho 
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názoru, že jednotný evropský přístup by 
měl v některých dílčích oblastech význam;

názoru, že jednotný evropský přístup by 
měl v některých dílčích oblastech význam, 
vedle vnitrostátní regulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu
s hazardními hrami, je však i přesto toho 
názoru, že jednotný evropský přístup by 
měl v některých dílčích oblastech význam;

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého odvětví 
hazardních her, je však i přesto toho 
názoru, že koordinovaný evropský přístup 
by mohl mít v některých dílčích oblastech, 
jako je prosazování práva, správní 
spolupráce a sdílení informací, normy 
v oblasti IT a některé druhy spolupráce 
v oblasti ochrany spotřebitele, význam, 
vedle řádné a nezávislé vnitrostátní 
regulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu s hazardními 
hrami, je však i přesto toho názoru, že 
jednotný evropský přístup by měl 
v některých dílčích oblastech význam;

5. odmítá proto evropský právní předpis o 
jednotné úpravě celého trhu s hazardními 
hrami, je však i přesto toho názoru, že 
jednotný evropský přístup by měl 
v některých dílčích oblastech, jako je 
správní spolupráce, uplatňování práva, 
sdílení informaci a spolupráce v oblasti 
ochrany spotřebitele, význam;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis o 
jednotné úpravě celého trhu s hazardními 
hrami, je však i přesto toho názoru, že 
jednotný evropský přístup by měl 
v některých dílčích oblastech význam;

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého on-line trhu 
s hazardními hrami, je však i přesto toho 
názoru, že jednotný evropský přístup by 
měl v některých dílčích oblastech, jako je 
provádění práva, správní spolupráce a 
sdílení informací, technologické normy a 
určitá úroveň spolupráce v oblasti 
ochrany spotřebitele, ve spojení s účinnou 
a nezávislou regulací na vnitrostátní 
úrovni význam;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. odmítá proto evropský právní předpis 
o jednotné úpravě celého trhu 
s hazardními hrami, je však i přesto toho 
názoru, že jednotný evropský přístup by 
měl v některých dílčích oblastech význam;

5. je proto toho názoru, že jednotný 
evropský přístup by měl v některých 
dílčích oblastech význam a umožní 
komplexnější ochranu spotřebitele;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Louis Grech
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. věří, že nevýhody, které plynou 
z neregulovaného trhu s hazardními 
hrami, jsou větší než ty, které se objevují 
v souvislosti s regulovanějším a 
jednotným trhem; zdůrazňuje, že jakýkoli 
akční plán zlepšování prostředí on-line 
hazardních her musí zajistit, aby byla 
přijata zvláštní preventivní opatření 
k naplnění výzev, jež představuje internet 
a digitální věk ve smyslu ochrany hráče a 
jeho soukromí, bezpečnosti plateb a co se 
týče ochrany údajů jednotlivců 
účastnících se internetových hazardních 
her, a že bude zaručena spravedlivá 
hospodářská soutěž pro provozovatele 
s licencí, která naopak posílí on-line 
ekonomiku, výběr pro spotřebitele a 
informovanost o produktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

6. uznává, že členské státy mají pravomoc 
rozhodovat o způsobu, jakým jsou 
hazardní hry organizovány, přičemž je 
zapotřebí dodržet základní zásady 
nediskriminace a proporcionality Smlouvy 
o EU; bere v této souvislosti na vědomí 
rozhodnutí některých členských států 
zakázat zcela hazardní hry na internetu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela nebo 
částečně hazardní hry na internetu nebo si 
podržet monopol na toto odvětví – což 
podle judikatury Soudního dvora mohou –
, s cílem obsáhnout tento jev hazardních 
her, chránit mládež a patologické hráče a 
bojovat proti podvodu a daňovým únikům; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 6. respektuje rozhodnutí některých 
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členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 132
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních her;

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; nebo vytvořit státní monopol 
v oblasti on-line hazardních her, jestliže 
tyto státní monopoly aktivně hazardní hry 
v jakékoli podobě nepodporují;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela nebo 
částečně hazardní hry na internetu nebo si 
podržet monopol, neboť je to jejich právo 
vyplývající z judikatury Soudního dvora; 

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Christel Schaldemose
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela nebo 
částečně hazardní hry na internetu; stejně 
tak respektuje rozhodnutí některých 
členských států podržet si státní monopol, 
neboť jsou oprávněni na základě 
judikatury Soudního dvora tak učinit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních her;

6. je toho názoru, že jednoznačný zákaz 
hazardních her na internetu není správné 
řešení a že by bylo lepší přijmout přístup 
spočívající v informování spotřebitele, 
který by případně mohla podpořit 
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informační kampaň o výhodách a 
nedostatcích on-line hazardních her; je 
proti státnímu monopolu v oblasti on-line 
hazardních her;

Or. it

Pozměňovací návrh 137
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu; je však proti státnímu 
monopolu v oblasti on-line hazardních 
her;

6. respektuje rozhodnutí některých 
členských států zakázat zcela hazardní hry 
na internetu nebo uvalit jistá omezení či 
dokonce stanovit monopol na on-line
hazardní hry; 

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že Evropský soudní 
dvůr přijal řadu rozhodnutí, že udělení 
výhradních práv jedinému provoznímu 
subjektu podléhajícímu přísné 
veřejnosprávní kontrole může sloužit jako 
prostředek ke zlepšení ochrany 
spotřebitele proti podvodům a 
k účinnějšímu potírání trestné činnosti 
v odvětví on-line hazardních her;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 139
Konstantinos Poupakis, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že jednak by poskytovatelé 
on-line hazardních her měli každopádně 
dodržovat vnitrostátní právo zemí, v nichž 
tyto hry provozují, a jednak by si členské 
státy měly ponechat výhradní právo 
přijímat jakákoli opatření, která považují 
za nezbytná k řešení otázky on-line 
hazardních her, aby mohly provádět 
vnitrostátní právní předpisy a zabránit 
nelegálním poskytovatelům v přístupu na 
trh;

Or. el

Pozměňovací návrh 140
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že dřív, než budou 
zavedena jakákoli omezení volného 
poskytování on-line služeb hazardních 
her, je zapotřebí řádně zohlednit 
judikaturu Soudního dvora Evropské unie 
a požadavky na proporcionalitu, které tato 
judikatura uvádí; konstatuje, že omezení 
volného poskytování služeb hazardních 
her je odůvodnitelné v případech, kdy 
mají tato omezení význam z hlediska 
ochrany spotřebitele, udržení veřejného 
pořádku a prevence toho, aby se hráčství 
stalo zdrojem soukromého zisku; 
konstatuje, že omezení týkající se služeb 
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hazardních her musí být uplatňováno bez 
diskriminace a přiměřeně;

Or. lt

Pozměňovací návrh 141
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že dřív, než budou 
zavedena jakákoli omezení volného 
poskytování on-line služeb hazardních 
her, je zapotřebí řádně zohlednit 
judikaturu Soudního dvora Evropské unie 
a požadavky na proporcionalitu, které tato 
judikatura uvádí; konstatuje, že omezení 
volného poskytování služeb hazardních 
her je odůvodnitelné v případech, kdy 
mají tato omezení význam z hlediska 
ochrany spotřebitele, udržení veřejného 
pořádku a prevence toho, aby se hráčství 
stalo zdrojem soukromého zisku; 
konstatuje, že omezení týkající se služeb 
hazardních her musí být uplatňováno bez 
diskriminace a přiměřeně;

Or. lt

Pozměňovací návrh 142
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 



PE469.976v02-00 62/124 AM\876822CS.doc

CS

nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci, a který 
se vyhýbá zavádění dalších zatěžujících 
administrativních postupů a zdvojování 
požadavků a kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční systém založený na 
dodržování přesných podmínek 
provozovateli a přísné průběžné kontrole 
ze strany veřejných orgánů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 7. respektuje právo každého členského 
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které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

státu, jak bylo stanoveno v judikatuře 
Soudního dvora, k omezení počtu 
provozovatelů a typů a rozsahu nabídky, 
ale za předpokladu, že členské státy musí 
zabezpečit naprostou průhlednost a musí 
umožnit nediskriminační hospodářskou 
soutěž mezi evropskými poskytovateli 
hazardních her v případě, že splňují
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 145
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, které 
otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;
zdůrazňuje ovšem, že členské státy musí 
být schopné omezit počet licencí, které 
budou k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. respektuje mimoto právo členských 
států, jak bylo stanoveno v judikatuře 
Soudního dvora, k omezení počtu 
provozovatelů, typů her v nabídce a 
objemu této nabídky s cílem ochrany 
spotřebitelů a prevence trestné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. respektuje mimoto právo členských 
států, jak bylo stanoveno v judikatuře 
Soudního dvora, k omezení počtu 
provozovatelů, typů her v nabídce a 
objemu této nabídky, a ukládá tak 
členským státům povinnost zavést 
nediskriminační a transparentní postupy, 
jedině pokud obdrželi přístup na takový 
trh čistě komerční provozovatelé, jež 
nepodléhají přísné kontrole státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost; vyzývá v tomto případě 
členské státy, aby zavedly nediskriminační
licenční řízení, které musí být nenárokové 
a kdykoliv odvolatelné; 

Or. cs

Pozměňovací návrh 149
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
konstatuje, že by členské státy měly omezit 
byrokracii, zavádět nové produkty a služby 
internetových hazardních her a zavést 
dozor založený na konzultacích; vyzývá 
v tomto případě členské státy, aby zavedly 
licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci; 
upozorňuje na potřebu zavést systémy 
elektronického osvědčování a hodnocení, 
jež mohou snižovat riziko podvodu na 
spotřebitelích;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 150
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
konstatuje, že by členské státy měly omezit 
byrokracii, zavádět nové produkty a služby 
internetových hazardních her a zavést 
dozor založený na konzultacích; vyzývá 
v tomto případě členské státy, aby zavedly 
licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci; 
upozorňuje na potřebu zavést systémy 
elektronického osvědčování a hodnocení, 
jež mohou snižovat riziko podvodu na 
spotřebitelích;

Or. lt

Pozměňovací návrh 151
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost, musí umožnit nediskriminační 
hospodářskou soutěž, zaručit, že bude 
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vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

jakýkoli licenční režim umožňovat, že 
bude všem evropským poskytovatelům
hazardních her v případě, že splňují
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, udělena licence, a že se 
budou vyhýbat administrativní zátěži tím, 
že se nebudou zdvojovat požadavky a 
kontroly mezi jednotlivými členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licenční režim, který by každému 
evropskému poskytovateli hazardních her 
umožňoval, aby si v případě, že splňuje 
podmínky stanovené jednotlivými 
členskými státy, zažádal o licenci;

7. zdůrazňuje ovšem, že členské státy, 
které otevřou trh s hazardními hrami na 
internetu, musí zabezpečit naprostou 
průhlednost a musí umožnit 
nediskriminační hospodářskou soutěž; 
vyzývá v tomto případě členské státy, aby 
zavedly licence, u nichž budou existovat 
omezení, které by však měly být 
transparentní, nediskriminační a měly by 
být koncipovány tak, aby podporovaly 
veřejný zájem a ochranu spotřebitelů;

Or. es

Pozměňovací návrh 153
Simon Busuttil, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
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hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu zavedeno 
zjednodušené řízení pro podání žádosti 
o licenci patřičně uznávající požadavky a 
kontroly, které byly provedené v jiném 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

8. zdůrazňuje, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, přesto uznává, že je 
třeba se vyhnout zbytečné byrokracii, 
pokud jde o podávání žádostí o licence, a 
současně je nutné zajistit přednostní 
úlohu regulačního orgánu členského 
státu, v němž byla předložena žádost; 
domnívá se proto, že vzájemná důvěra 
mezi vnitrostátními regulačními orgány se 
musí prostřednictvím správní spolupráce 
posílit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná;
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členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 156
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí se nesmí na trh 
s hazardními hrami uplatňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Liem Hoang Ngoc
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mohlo s výhodou být ve více členských 
státech zavedeno zjednodušené řízení pro 
podání žádosti o licenci; dále zdůrazňuje, 
že členské státy mohou uzavřít dohody 
bilaterálně s cílem regulovat v případě 
potřeby činnost mezi oběma zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 

8. je toho názoru, že zásada automatického
vzájemného uznávání vnitrostátních 
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hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

licencí v oblasti hazardních her není pro 
trh s hazardními hrami použitelná, že by 
však přece jen mělo být v duchu zásad 
vnitřního trhu zavedeno zjednodušené 
řízení pro poskytovatele, kteří již jsou 
držiteli licence v některém členském státě, 
budou-li žádat o licenci v jiném členském 
státě;

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci, a to pro 
distribuční kanály on-line i tradičních 
fyzických hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že zásada vzájemného 
uznávání licencí není pro trh s hazardními 
hrami použitelná, že by však přece jen 
mělo být v duchu vnitřního trhu ve více 
členských státech zavedeno zjednodušené 
řízení pro podání žádosti o licenci;

8. je toho názoru, že v současnosti zásada 
vzájemného uznávání licencí není pro trh 
s hazardními hrami použitelná, že by však 
přece jen mělo být v duchu vnitřního trhu 
ve více členských státech zavedeno 
zjednodušené řízení pro podání žádosti 
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o licenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a 
sázkových podvodů a v oblasti ochrany 
dětí a mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 

9. požaduje společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
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hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
aby se předešlo zbytečné administrativní 
zátěži, mohou ovšem stanovit další 
podmínky; je toho názoru, že evropský 
kodex chování pro internetové hazardní hry 
by mohl být prvním krokem;

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ vytvoření společného, 
závazného regulačního rámce, který by 
stanovoval závazné vysoké minimální 
normy v určitých oblastech, jako je např. 
boj proti nezákonným on-line hazardním 
hrám, prevence závislosti na hazardních 
hrách, ochrana dětí a mladistvých, boj 
proti trestné činnosti a zachování etické 
nezávadnosti sportu; vyzývá proto Komisi, 
aby navrhla o těchto oblastech směrnici;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

9. požaduje společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry, jako je 
pracovní dohoda Evropského výboru pro 
normalizaci, by mohl být prvním krokem 
k takovému rámci;

Or. en



AM\876822CS.doc 75/124 PE469.976v02-00

CS

Pozměňovací návrh 168
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

9. vyzývá ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ Komisi, aby prozkoumala 
veškeré možné cesty zavedení společného
regulačního rámce, který by stanovoval 
závazné vysoké minimální normy v oblasti 
prevence závislosti na hazardních hrách a 
sázkových podvodů a v oblasti ochrany 
dětí a mladistvých; je toho názoru, že 
evropský kodex chování pro internetové 
hazardní hry by mohl být prvním krokem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké normy 
nebo koordinované přístupy, v případě 
potřeby, a to vedle vnitrostátních norem 
v oblasti prevence závislosti na hazardních 
hrách a sázkových podvodů a v oblasti 
ochrany dětí a mladistvých; potvrzuje svůj 
postoj, že v tak citlivé oblasti, jako je 
oblast hazardních her, může 
samoregulace daného odvětví pouze 
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toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

doplňovat, nikoli nahrazovat zákonem 
stanovené právní předpisy; bere na 
vědomí samoregulační iniciativy 
přijímané veřejnými a komerčními 
sdruženími subjektů provozujících 
hazardní hry, pokud jde o odpovědné 
hraní, a příslušné další normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

9. požaduje ve smyslu zásady subsidiarity
společný regulační rámec, který by 
stanovoval závazné vysoké minimální 
normy v oblasti prevence závislosti na 
hazardních hrách a sázkových podvodů a 
v oblasti ochrany dětí a mladistvých; 
pokud poskytovatel hazardních her prokáže 
jejich splnění, potom by měly ostatní 
členské státy tento důkaz splnění 
minimálních norem uznat, aniž jsou 
dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které 
vylučují udílení licencí; je toho názoru, že 
evropský kodex chování pro internetové 
hazardní hry by mohl být prvním krokem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 171
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
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subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké normy 
nebo koordinované přístupy, v případě 
potřeby, a to vedle vnitrostátních norem, 
v oblasti prevence závislosti na hazardních 
hrách a sázkových podvodů a v oblasti 
ochrany dětí a mladistvých; potvrzuje svůj 
postoj, že v tak citlivé oblasti, jako je 
oblast hazardních her, může 
samoregulace daného odvětví pouze 
doplňovat, nikoli nahrazovat zákonem 
stanovené právní předpisy; bere na 
vědomí samoregulační iniciativy 
přijímané veřejnými a komerčními 
sdruženími subjektů provozujících 
hazardní hry, pokud jde o odpovědné 
hraní, a příslušné další normy; odmítá 
myšlenku, že by pracovní dohoda 
Evropského výboru pro normalizaci 
o opatřeních k odpovědnému hraní 
hazardních her na dálku, která je 
nezávazná a odráží jen nejnižšího 
společného jmenovatele komerčních 
provozovatelů hazardních her, měla být 
šablonou pro právní rámec EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých a zranitelných jedinců; pokud 
poskytovatel hazardních her prokáže jejich 
splnění, potom by měly ostatní členské 
státy tento důkaz splnění minimálních 
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mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

norem uznat, mohou ovšem stanovit další 
podmínky; je toho názoru, že evropský 
kodex chování pro internetové hazardní hry 
by mohl být prvním krokem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 
závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých a dalších zranitelných 
skupin; pokud poskytovatel hazardních her 
prokáže jejich splnění, potom by měly 
ostatní členské státy tento důkaz splnění 
minimálních norem uznat, mohou ovšem 
stanovit další podmínky;
 je toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké 
minimální normy v oblasti prevence 

9. požaduje ve smyslu zásady „aktivní 
subsidiarity“ společný regulační rámec, 
který by stanovoval závazné vysoké normy 
v oblasti prevence závislosti na hazardních 
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závislosti na hazardních hrách a sázkových 
podvodů a v oblasti ochrany dětí a 
mladistvých; pokud poskytovatel 
hazardních her prokáže jejich splnění, 
potom by měly ostatní členské státy tento 
důkaz splnění minimálních norem uznat, 
mohou ovšem stanovit další podmínky; je 
toho názoru, že evropský kodex chování 
pro internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

hrách a sázkových podvodů a v oblasti 
ochrany dětí a mladistvých; pokud 
poskytovatel hazardních her prokáže 
splnění těchto minimálních norem, potom 
by měly ostatní členské státy tento důkaz 
splnění minimálních norem uznat, mohou 
ovšem stanovit další podmínky; je toho 
názoru, že evropský kodex chování pro 
internetové hazardní hry by mohl být 
prvním krokem;

Or. es

Pozměňovací návrh 175
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že by členské státy měly 
více pracovat na zabránění nelegálním 
provozovatelům hazardních her nabízet 
své služby na internetu; může to být 
například prostřednictvím černé listiny 
nelegálních poskytovatelů hazardních her 
s cílem vyvíjet tlak na banky a společnosti 
vydávající kreditní karty, aby 
neumožňovaly jakékoli transakce mezi 
svými klienty a nelegálními poskytovateli 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je toho názoru, že evropský kodex 
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chování pro internetové hazardní hry by 
měl řešit práva a povinnosti jak 
poskytovatele služby, tak také spotřebitele; 
domnívá se, že by tento kodex chování měl 
pomoci zajistit odpovědné hraní 
hazardních her, vysokou úroveň ochrany 
hráčů, zejména v případě nezletilých a 
jiných zranitelných skupin, podpůrné 
mechanismy na úrovni EU i úrovni
jednotlivých států, které bojují proti 
počítačové trestné činnosti, podvodům a 
klamavé reklamě, a konečně poskytovat 
rámec pro zásady a pravidla, jež bude 
zajišťovat, že spotřebitelé budou 
stejnoměrně chránění v rámci celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
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nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

nemělo být dosaženo jiné dohody, 
prozkoumala veškeré možné cesty pro 
zavedení minimálních norem; případně by 
měla být uvážena také posílená spolupráce 
mezi členskými státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

10. vyzývá Komisi, aby navrhla a 
usnadnila vhodné způsoby spolupráce 
mezi členskými státy v kontextu SFEU; 
měla by být uvážena také posílená 
spolupráce mezi členskými státy; 
zdůrazňuje, že se musí prosazovat užší 
spolupráce, zejména pokud jde o ochranu 
spotřebitelů a boj proti nelegálním 
provozovatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

10. vyzývá Komisi, aby usnadnila výměnu 
osvědčených postupů mezi příslušnými 
orgány členských států v oblasti boje proti
závislosti na hazardních hrách a 
podvodům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

10. vyzývá Komisi, aby – při dodržení 
zásady subsidiarity – podporovala 
rozšiřování spolupráce mezi regulačními 
orgány členských států v oblastech 
týkajících se on-line hazardních her;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 182
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
vhodné způsoby spolupráce mezi 
členskými státy v kontextu SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
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nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
vhodné způsoby spolupráce mezi 
členskými státy v kontextu SFEU; 
případně by měla být uvážena také 
posílená spolupráce mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto norem směrnici; případně 
by měla být uvážena také posílená 
spolupráce mezi členskými státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 185
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy;

10. vyzývá Komisi, aby v případě, že by 
nemělo být dosaženo jiné dohody, navrhla 
ohledně těchto minimálních norem 
směrnici; případně by měla být uvážena 
také posílená spolupráce mezi členskými 
státy; vytvořit pro právní úpravu 
hazardních her jednotnější přístup, než se 
projednají návrhy Komise;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy
společně k tomu, aby účinně kontrolovaly
plnění podmínek stanovených členskými 
státy a stíhaly jejich porušení;

11. vyzývá Komisi jako strážkyni Smluv
k tomu, aby nadále účinně kontrolovala
plnění právních předpisů EU a stíhala
jejich porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy společně 
k tomu, aby účinně kontrolovaly plnění 
podmínek stanovených členskými státy a 
stíhaly jejich porušení;

11. vyzývá Komisi a členské státy společně 
k tomu, aby účinně kontrolovaly plnění 
podmínek stanovených členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy společně 
k tomu, aby účinně kontrolovaly plnění 
podmínek stanovených členskými státy a 
stíhaly jejich porušení;

11. vyzývá Komisi a členské státy společně 
k tomu, aby účinně kontrolovaly plnění 
podmínek stanovených členskými státy a 
stíhaly jejich porušení ukládáním 
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finančních sankcí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 189
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy společně 
k tomu, aby účinně kontrolovaly plnění 
podmínek stanovených členskými státy a 
stíhaly jejich porušení;

11. vyzývá Komisi a členské státy společně 
k tomu, aby účinně kontrolovaly plnění 
podmínek stanovených členskými státy a 
stíhaly jejich porušení ukládáním 
finančních sankcí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 190
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 11 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) respektuje právo členských států na 
represivní opatření proti nabídce 
nezákonných on-line hazardních her; aby 
zvýšil účinnost boje proti nabídce 
nezákonných on-line hazardních her, 
podporuje zavedení regulační zásady, kdy 
společnost provozující hazardní hry může 
fungovat (nebo zažádat o potřebnou 
vnitrostátní licenci) v některém členském 
státě, jen pokud nevykonává činnost 
v rozporu s právními předpisy v jakémkoli 
jiném členském státě EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 11 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) respektuje právo členských států čerpat 
ze široké palety represivních opatření 
proti nabídce nezákonných on-line 
hazardních her; vyzývá, aby EU zvýšila 
v oblasti boje proti nabídce nezákonných 
on-line hazardních her účinnost a byla 
zavedena regulační zásada, kdy společnost 
provozující hazardní hry může fungovat 
(nebo zažádat o vnitrostátní licenci) 
v některém členském státě, jen pokud 
nevykonává činnost v rozporu s právními 
předpisy v jakémkoli jiném členském státě 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. respektuje právo členských států 
čerpat ze široké palety represivních 
opatření proti nabídce nezákonných on-
line hazardních her; aby zvýšil účinnost 
boje proti nabídce nezákonných on-line 
hazardních her, podporuje zavedení 
regulační zásady, kdy společnost 
provozující hazardní hry může fungovat 
(nebo zažádat o potřebnou vnitrostátní 
licenci) v některém členském státě, jen 
pokud nevykonává činnost v rozporu 
s právními předpisy v jakémkoli jiném 
členském státě EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 193
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. naléhavě žádá Komisi, aby 
pokračovala ve svém šetření možných 
rozporů právní úpravy členských států 
v oblasti hazardních her (off-line a on-
line) se SFEU – a začala se v případě 
potřeby zabývat těmi řízeními pro 
porušení povinnosti, která jsou vedena od 
roku 2008, za účelem zajištění souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod -12 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-12. zastává názor, že tato regulovaná 
oblast by mimo jiné měla obsahovat 
následující: 
1) systém EU k řádnému a 
transparentnímu uplatňování praxe 
nezdvojování kontrol a požadavků 
u provozovatelů, kteří chtějí poskytovat 
své služby v jiném členském státě; 
2) jednotné bezpečnostní mechanismy, 
které zajistí, aby spotřebitelé měli na 
regulovaném evropském trhu 
s hazardními hrami přístup k bezpečným 
a kvalitním produktům; 
3) celoevropská opatření zaměřená na 
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zásadní a účinnou ochranu proti hraní 
mladistvých, patologickému hráčství, 
klamavé reklamě, praní špinavých peněz a 
podvodům;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je znepokojen možným roztříštěním 
evropského trhu s on-line hazardními 
hrami, které by především v menších 
členských státech působilo proti vytvoření 
legální nabídky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je znepokojen možným roztříštěním 
evropského trhu s on-line hazardními 
hrami, které by především v menších 
členských státech působilo proti vytvoření 
legální nabídky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Eija-Riitta Korhola
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je znepokojen možným roztříštěním 
evropského trhu s on-line hazardními 
hrami, které by především v menších 
členských státech působilo proti vytvoření 
legální nabídky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je znepokojen možným roztříštěním 
evropského trhu s on-line hazardními 
hrami, které by především v menších 
členských státech působilo proti vytvoření 
legální nabídky;

12. je znepokojen možným roztříštěním 
evropského trhu s on-line hazardními 
hrami, které by především v menších 
členských státech působilo proti vytvoření 
legální nabídky; vybízí Komisi, aby 
povzbudila vytváření rovných podmínek 
na trhu tak, aby umožnila malým 
členským státům být ve stejném postavení 
jako jejich evropští sousedé při lákání 
poskytovatelů služeb z jiných členských 
států, aby fungovali na jejich území;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná Komisi, že jako „strážkyně 
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Smluv“ má povinnost rychle jednat, 
pokud obdrží stížnost na porušení svobod 
zakotvených ve Smlouvách; vyzývá proto 
Komisi, aby se neprodleně začala 
systematicky zabývat současnými i nově 
podanými případy porušování Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že roztříštěnost odvětví 
hazardních her vyžaduje evropské 
legislativní řešení a že tudíž nejsou 
legislativní opatření na vnitrostátní úrovni 
dostatečná; je toho názoru, že cílená 
regulace by mohla tvořit základ tohoto 
evropského řešení k zajištění legitimity 
poskytování služeb a ochrany spotřebitelů 
a hráčů na trhu s hazardními hrami;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
v otázkách identifikace hráčů a v boji proti 

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropská komise a 
díky níž budou mít dostatečné 
kompetence, aby byly vytvořeny společné 
normy a společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
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praní špinavých peněz nejsou vnitrostátní 
izolovaná řešení úspěšná; jako základ by 
v této oblasti mohlo sloužit zvláštní fórum 
GREF a informační systém o vnitřním 
trhu;

v otázkách identifikace hráčů a v boji proti 
praní špinavých peněz nejsou vnitrostátní 
izolovaná řešení úspěšná; jako základ by 
v této oblasti mohlo sloužit zvláštní fórum 
GREF, Evropská platforma regulačních 
orgánů a informační systém o vnitřním 
trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
v otázkách identifikace hráčů a v boji proti 
praní špinavých peněz nejsou vnitrostátní 
izolovaná řešení úspěšná; jako základ by 
v této oblasti mohlo sloužit zvláštní fórum 
GREF a informační systém o vnitřním 
trhu;

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropská komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti černému 
trhu; především v otázkách identifikace 
hráčů a v boji proti praní špinavých peněz 
nejsou vnitrostátní izolovaná řešení 
úspěšná; jako základ by v této oblasti 
mohlo sloužit zvláštní fórum GREF a 
informační systém o vnitřním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 

13. domnívá se, že vytvoření regulačního 
orgánu s vhodnými pravomocemi 
v každém členském státě je nezbytným 
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aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
v otázkách identifikace hráčů a v boji 
proti praní špinavých peněz nejsou 
vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; 
jako základ by v této oblasti mohlo sloužit 
zvláštní fórum GREF a informační systém 
o vnitřním trhu;

krokem směrem k efektivnější spolupráci 
v regulační oblasti; vyzývá proto v této 
souvislosti k velmi úzké spolupráci mezi 
vnitrostátními regulačními orgány, kterou 
by koordinovala Evropská komise, aby 
byly vytvořeny společné normy a společně 
se postupovalo proti neregulovanému 
černému trhu; jako základ by v této 
administrativní spolupráci mohl sloužit 
informační systém o vnitřním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; 
především v otázkách identifikace hráčů a
v boji proti praní špinavých peněz nejsou 
vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; jako 
základ by v této oblasti mohlo sloužit 
zvláštní fórum GREF a informační systém 
o vnitřním trhu;

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, do 
které by byla zapojena Evropská komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
společnostem provozujícím on-line 
hazardní hry, které vykonávají v jednom 
či více členských státech činnost bez 
požadované vnitrostátní licence; 
především v boji proti praní špinavých 
peněz, sázkovým podvodům a jiné, začasto 
organizované trestné činnosti nejsou 
vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; 
poukazuje na diskuse v Radě, zda a jakým 
způsobem by informační systém o vnitřním 
trhu mohl přispět k efektivní spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Cornelis de Jong



AM\876822CS.doc 93/124 PE469.976v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
v otázkách identifikace hráčů a v boji proti 
praní špinavých peněz nejsou vnitrostátní 
izolovaná řešení úspěšná; jako základ by 
v této oblasti mohlo sloužit zvláštní fórum 
GREF a informační systém o vnitřním 
trhu;

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by zprostředkovávala Evropská
komise, aby byly vytvořeny společné 
normy a společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
v otázkách identifikace hráčů a v boji proti 
praní špinavých peněz nemusí být
vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; jako 
základ by v této oblasti mohlo sloužit 
zvláštní fórum GREF a informační systém 
o vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; 
především v otázkách identifikace hráčů a
v boji proti praní špinavých peněz nejsou 
vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; jako 
základ by v této oblasti mohlo sloužit 
zvláštní fórum GREF a informační systém 
o vnitřním trhu;

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, do 
které by byla zapojena Evropská komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
společnostem provozujícím on-line 
hazardní hry, které vykonávají v jednom 
či více členských státech činnost bez 
požadované vnitrostátní licence na 
všechny hry, které nabízejí; především 
v boji proti praní špinavých peněz 
(vypouští se) nejsou vnitrostátní izolovaná 
řešení úspěšná; (vypouští se) poukazuje na 
diskuse v Radě, zda a jakým způsobem by
informační systém o vnitřním trhu mohl 
přispět k efektivní spolupráci mezi 
vnitrostátními regulačními orgány;
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Or. en

Pozměňovací návrh 207
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
v otázkách identifikace hráčů a v boji proti 
praní špinavých peněz nejsou vnitrostátní 
izolovaná řešení úspěšná; jako základ by 
v této oblasti mohlo sloužit zvláštní fórum 
GREF a informační systém o vnitřním 
trhu;

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropská komise, 
aby byly vytvořeny společné normy, 
docházelo k výměně osvědčených postupů
a společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; především 
v otázkách identifikace hráčů a v boji proti 
praní špinavých peněz nejsou vnitrostátní 
izolovaná řešení úspěšná; jako základ by 
v této oblasti mohla sloužit diskusní 
skupina – Evropská platforma 
regulačních orgánů, zvláštní fórum GREF 
a informační systém o vnitřním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, 
kterou by koordinovala Evropské komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
neregulovanému černému trhu; 
především v otázkách identifikace hráčů a
v boji proti praní špinavých peněz nejsou 
vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; jako 
základ by v této oblasti mohlo sloužit 

13. požaduje proto velmi úzkou spolupráci 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, do 
které by byla zapojena Evropská komise, 
aby byly vytvořeny společné normy a 
společně se postupovalo proti 
společnostem provozujícím on-line 
hazardní hry, které vykonávají v jednom 
či více členských státech činnost bez 
požadované vnitrostátní licence na 
všechny hry, které nabízejí; především 
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zvláštní fórum GREF a informační systém 
o vnitřním trhu;

v boji proti praní špinavých peněz, 
sázkovým podvodům a jiné, začasto 
organizované trestné činnosti nejsou 
vnitrostátní izolovaná řešení úspěšná; jako 
základ by v této oblasti mohlo sloužit 
zvláštní fórum GREF a informační systém 
o vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vybízí k efektivním metodám boje 
proti trestné činnosti a praní špinavých 
peněz; doporučuje, aby bylo zakázáno 
pasivní zadržování peněz na účtech pro 
hazardní hry;

Or. fi

Pozměňovací návrh 210
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na čtvrtou směrnici o praní špinavých 
peněz, která by se vztahovala na všechny 
on-line služby hazardních her;

Or. it
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Pozměňovací návrh 211
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je toho názoru, že má-li se účinně 
předcházet problému hráčství dětí, ověření 
věku klienta je třeba provést v přísném 
procesu identifikace a ověřování před 
každou herní činností (počítaje v to 
zábavné hry i hry o skutečné peníze);

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhá v této souvislosti na přijetí 
společných norem pro ochranu osob 
mladších 18 let, jež by opravňovaly 
k uložení povinných omezení finančních 
transakcí prováděných za využití aplikací 
na platby, a to na základě informací 
týkajících se totožnosti klienta (blokování 
převodů z účtů nebo platebních karet 
patřících osobám mladším 18 let), a co se 
týče se převodů finančních prostředků 
mezi účty pro hazardní hry na internetu 
na internetových stránkách, které náležejí 
on-line hazardním hrám, ale i dalších 
opatření;

Or. cs

Pozměňovací návrh 213
Olga Sehnalová
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Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. naléhá v této souvislosti na přijetí 
společných norem, které by na základě 
právních předpisů vyžadovaly od 
provozovatelů, aby umísťovaly oznámení 
na stránky s on-line hazardními hrami, 
v němž uvedou, že je hraní nezákonné pro 
osoby mladší 18 let, poskytnou informace 
o vysokém riziku hraní hazardních her a 
patologického hráčství a uvedou odkazy 
na subjekty specializovaného poradenství 
v daném členském státě a na zdravotnické 
instituce nabízející léčbu patologického 
hráčství;

Or. cs

Pozměňovací návrh 214
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje 
o internetových trzích s hazardními hrami a 
o závislosti na hazardních hrách v EU a 
aby tyto údaje zveřejňovaly;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje 
o internetových trzích s hazardními hrami a 
o závislosti na hazardních hrách v EU a 
aby tyto údaje zveřejňovaly; vybízí 
k efektivním metodám s cílem řešit 
problém návykového hraní hazardních 
her, mimo jiné prostřednictvím zákazů a 
závazných limitů ohledně výdajů za určité 
období či použití úrovně stanovené 
samotným klientem; zdůrazňuje dále, že 
pokud by měl být výdajový limit navýšen, 
měla by se uplatňovat určitá časová 
prodleva, než se tak stane;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 215
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje 
o internetových trzích s hazardními hrami a 
o závislosti na hazardních hrách v EU a 
aby tyto údaje zveřejňovaly;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje 
o internetových trzích s hazardními hrami a 
o závislosti na hazardních hrách v EU a 
aby tyto údaje zveřejňovaly; podtrhuje 
potřebu statistických údajů z nezávislých 
zdrojů, zvláště potřebnost údajů 
o závislosti na hazardních hrách;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje 
o internetových trzích s hazardními hrami 
a o závislosti na hazardních hrách v EU a 
aby tyto údaje zveřejňovaly;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje o všech 
kanálech (on-line i off-line) trhů
s hazardními hrami a o závislosti na 
hazardních hrách s cílem vytvářet 
komplexní údaje o celém trhu 
s hazardními hrami v EU a aby tyto údaje 
zveřejňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje 
o internetových trzích s hazardními hrami a 
o závislosti na hazardních hrách v EU a 
aby tyto údaje zveřejňovaly;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
soustředily na výzkum zaměřený na 
výskyt, utváření a léčbu závislosti na 
hazardních hrách, shromažďovaly 
statistické údaje o internetových trzích 
s hazardními hrami a o závislosti na 
hazardních hrách v EU a aby tyto údaje 
zveřejňovaly;

Or. cs

Pozměňovací návrh 218
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje 
o internetových trzích s hazardními hrami a 
o závislosti na hazardních hrách v EU a 
aby tyto údaje zveřejňovaly;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vzaly na vědomí studie již provedené v této 
oblasti a dále shromažďovaly statistické 
údaje o internetových trzích s hazardními 
hrami a o závislosti na hazardních hrách 
v EU a aby tyto údaje zveřejňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zároveň vyzývá vnitrostátní regulační 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí 
vypracovaly vstupní ekonomicko-právní a 
srovnávací analýzy situace v jednotlivých 
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zemích EU a dopadů provozování on-line 
hazardních her na veřejné zdraví, 
rozpočty a práva třetích osob (zejména tzv. 
„spoluzávislých“ a věřitelů); 

Or. cs

Pozměňovací návrh 220
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná, že členské státy mají 
právo vyloučit z odvětví hazardních her 
soukromé zájmy za účelem zisku a mohou 
omezit provozování hazardních her na 
veřejné účely nebo dobročinné
organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici 2005/60/ES1 o praní špinavých 
peněz, jíž by měla být rozšířena působnost, 
aby zahrnovala veškeré sázení na 
internetu a internetové hazardní hry;

Or. fr

                                               
1 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15–36.
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Pozměňovací návrh 222
Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. konstatuje, že podle nedávno 
zveřejněné studie2 byl trh s hazardními 
hrami označen za odvětví, kde je nejvíce 
pociťován nedostatečný systém 
alternativního řešení sporů; proto 
navrhuje, že by vnitrostátní regulační 
orgány mohly zavést systém alternativního 
řešení sporů pro oblast on-line 
hazardních her;

Or. de

Pozměňovací návrh 223
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. doporučuje zavedení jednotných 
minimálních norem v celé Evropě, pokud 
jde o elektronickou identifikaci; domnívá 
se, že by registrace měla probíhat takovým 
způsobem, že se stanoví totožnost hráče a 
zároveň bude zajištěno, že hráč bude mít 
k dispozici nanejvýš jeden účet pro 
hazardní hry na jednu herní společnost;

Or. fi

Pozměňovací návrh 224
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. upozorňuje na přímé náklady 
zdravotnických systémů v souvislosti 
s léčbou patologického hráčství, a proto 
vyzývá členské státy, aby zajistily i 
dostatečně odborně způsobilou návaznou 
ambulantní léčbu s cílem v co největší 
míře zamezit recidivě závislosti na 
hazardních hrách;

Or. cs

Pozměňovací návrh 225
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá k posílení spolupráce a lepší 
koordinaci mezi členskými státy EU, 
Europolem a Eurojustem v boji proti 
nezákonným hazardním hrám, podvodům, 
praní špinavých peněz a jiné finanční 
kriminalitě v oblasti internetových 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. opět zdůrazňuje Komisi význam 
financování sportu a nedostatku potravin 
z loterií a naléhavě ji žádá, aby navrhla 
opatření, která by tento společenský 
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mandát naplňovala; v této souvislosti 
připomíná také závěry Rady ze dne 
10. prosince 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hazardní hry a sport Hazardní hry a sport: nutnost zachovat 
jeho etickou nezávadnost

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hazardní hry a sport Hazardní hry a sport, dobročinnost a 
obecný zájem

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že sportovní sázky 
především na soutěže v menších 

16. konstatuje, že sportovní sázky 
především na soutěže v menších 
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sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že 
sportovní a sázkové podvody by měly být 
stíhány v celé Evropě;

sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že by 
měla být vytvořena společná definice 
sportovních podvodů a podvodného 
jednání a sázkové podvody by měly být 
stíhány v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Piotr Borys, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že sportovní sázky 
především na soutěže v menších 
sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že 
sportovní a sázkové podvody by měly být 
stíhány v celé Evropě;

16. konstatuje, že riziko podvodů ve 
sportovních soutěžích – ačkoli je přítomno 
od samého počátku – se po vzniku odvětví 
on-line sportovních sázek vyostřilo; 
zdůrazňuje, že toto riziko je obzvláště 
vážné u soutěží v menších sportovních 
odvětvích, a proto představuje riziko pro 
etickou nezávadnost sportu; je proto 
názoru, že sportovní a sázkové podvody by 
měly být stíhány v celé Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že sportovní sázky
především na soutěže v menších 
sportovních odvětvích by mohly
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že

16. opakuje svůj názor, že šíření 
přeshraničních on-line sportovních sázek 
může představovat hrozbu pro etickou 
nezávadnost sportu; zdůrazňuje, že udržení 
důvěryhodnosti a upřímnosti sportovních 
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sportovní a sázkové podvody by měly být 
stíhány v celé Evropě;

událostí je pro sport zásadní otázkou; 
domnívá se, že Evropská unie musí hrát 
významnější úlohu v zabezpečení etické 
nezávadnosti sportu, což je cíl, který 
musejí naplňovat všechny zúčastněné 
strany; požaduje proto vytvoření Evropské 
agentury pro etickou nezávadnost sportu a 
fair play ve sportu v souladu s články 6, 
83 a 165 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, se specifickými pravomocemi 
podporovat vzdělávání hráčů a 
koordinovat opatření proti podvodům a 
korupci ve sportu sdílením informací a 
zkušeností a pomocí uplatňování společné 
definice trestných činů a sankcí ohledně 
sportovních a sázkových podvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že sportovní sázky 
především na soutěže v menších 
sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že 
sportovní a sázkové podvody by měly být 
stíhány v celé Evropě;

16. konstatuje, že nelegální sportovní 
sázky především na soutěže v menších 
sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že by 
měly být vypracovány společné definice 
pro sportovní a sázkové podvody a že by
tyto podvody měly být stíhány v celé 
Evropě;

Or. it

Pozměňovací návrh 233
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že sportovní sázky 
především na soutěže v menších 
sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že 
sportovní a sázkové podvody by měly být 
stíhány v celé Evropě;

16. konstatuje, že sportovní sázky by 
mohly představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; zdůrazňuje proto svůj 
názor, že sportovní sázky jsou jednou 
z forem komerčního zneužívání 
sportovních soutěží, a doporučuje, aby 
byla v evropském a vnitrostátním právu 
definována práva organizátorů 
sportovních událostí a aby se zlepšila 
spolupráce mezi sportovními 
organizacemi a příslušnými vnitrostátními 
orgány činnými v trestním řízení; 

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Notes that betting on, in particular, 
minor-sports competitions may represent a 
risk to the integrity of sport; is therefore of 
the view that sport fraud and betting fraud 
should be penalised throughout Europe;

16. konstatuje, že sportovní sázky 
především na soutěže v menších 
sportovních odvětvích a na dílčí části 
zápasů by mohly představovat riziko pro 
etickou nezávadnost sportu; je proto 
názoru, že sportovní a sázkové podvody by 
měly být stíhány v celé Evropě;

Or. cs

Pozměňovací návrh 235
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Notes that betting on, in particular, 
minor-sports competitions may represent a 
risk to the integrity of sport; is therefore of 
the view that sport fraud and betting fraud 
should be penalised throughout Europe;

16. konstatuje, že sportovní sázky 
především na soutěže v menších 
sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že 
sportovní a sázkové podvody by měly být 
stíhány v celé Evropě; vyzývá členské 
státy, aby klasifikovaly tyto případy 
podvodů jako trestné činy, čímž by se 
účinně postihovaly manipulace se 
sázkami a ovlivňování sportovních 
výsledků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Notes that betting on, in particular,
minor-sports competitions may represent a 
risk to the integrity of sport; is therefore of 
the view that sport fraud and betting fraud 
should be penalised throughout Europe;

16. konstatuje, že sportovní sázky jak na 
soutěže v menších, tak na soutěže ve 
velkých sportovních odvětvích by mohly 
představovat riziko pro etickou 
nezávadnost sportu; je proto názoru, že 
sportovní a sázkové podvody by měly být 
ještě více stíhány v celé Evropě;

Or. it

Pozměňovací návrh 237
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se proto, že by na evropské 
úrovni měla být vypracována jednotná 
definice sportovních podvodů zahrnutá do 
trestního zákoníku ve všech členských 
státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam vzdělávání ve 
sportovní oblasti a naléhavě žádá členské 
státy a sportovní federace, aby zajistily, že 
budou existovat pravidla sportovního 
sázení a že hráči na profesionální i 
amatérské úrovni budou o nich plně 
informováni;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Piotr Borys, Sophie Auconie, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. potvrzuje svůj názor, že sportovní 
sázky jsou formou komerčního využití 
sportovních soutěží, a doporučuje, aby 
Komise a členské státy chránily sportovní 
soutěže před neoprávněným komerčním 
využitím, zejména vytvořením systému pro 
nabytí práv na sázení a uznáním 
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vlastnických práv sportovních organizací 
na jimi pořádané soutěže, což zajistí nejen 
spravedlivé finanční výnosy ve prospěch 
profesionálního a amatérského sportu na 
všech úrovních, ale poslouží také jako 
prostředek posílení boje proti sportovním 
podvodům, zejména manipulaci s výsledky 
zápasů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam vzdělávání ve 
sportu a vyzývá členské státy a sportovní 
federace, aby zajistily, že budou zavedena 
pravidla upravující sportovní sázky a že 
osobám v profesionálním i amatérském 
sportu budou tato pravidla plně známa;

Or. it

Pozměňovací návrh 241
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že několik evropských 
zemí již přijalo přísnou právní úpravu 
proti praní špinavých peněz 
prostřednictvím sportovních sázek, 
sportovním podvodům (které jsou 
samostatnou skutkovou podstatou 
trestného činu) a střetu zájmů mezi 
provozovateli sportovních sázek a 
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sportovními kluby, týmy a aktivními 
atlety;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyjadřuje své obavy z propojení 
zločineckých organizací a rozvoje 
ovlivňování výsledků v souvislosti s on-
line sázkami, přičemž zisky z této činnosti 
slouží k financování další trestné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby se zabývala tím, 
jak by bylo možné dlouhodobě využívat 
příjmy ze sportovních sázek k ochraně 
etické nezávadnosti sportovních soutěží 
před ovlivňováním sázek, současně však
měla na paměti, že žádný mechanismus 
financování by neměl vyústit v situaci, 
která by přinášela zisk jen několika málo 
profesionálním a masově televizně 
vysílaným sportům, zatímco ostatní sporty, 
zejména ty na místní úrovni, by ze 
sportovních sázek získaly jen omezené 
prostředky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. považuje pevnější záruky proti 
rizikům on-line sázek a hazardních her za 
zásadní součást ochrany etické 
nezávadnosti sportu; vyzývá proto Komisi 
a členské státy, aby navrhly, jak zvýšit 
informovanost sportovců a spotřebitelů 
všech věkových skupin a všech úrovní 
(amatérských i profesionálních), a to již 
od dětství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 245
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že on-line provozovatelé, 
kteří mají licenci v EU, již působí při 
odhalování možných případů korupce ve 
sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby prověřila, jak 
mohou organizátoři sportovních soutěží a 
událostí získat spravedlivý podíl na zisku 
plynoucím ze sázek na tyto soutěže a 
události, přičemž by jim v této souvislosti 
měla ve vztahu k těmto soutěžím a 
událostem vznikat práva duševního 
vlastnictví, například ve formě určitých 
práv k vysílání;

Or. nl

Pozměňovací návrh 247
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. naléhavě vyzývá k úzké spolupráci 
mezi soudními orgány členských států a 
sportovními organizacemi, díky níž bude 
možné pravidelně a účinně sdílet 
informace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Damien Abad, Piotr Borys, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. požaduje, aby bylo zváženo vytvoření 
nástrojů k zintenzivnění přeshraniční 
policejní a soudní spolupráce a také 
rámce pro spolupráci s organizátory 
sportovních událostí s cílem usnadnit 
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výměnu informací mezi sportovními 
disciplinárními orgány a orgány činnými 
v trestním řízení díky vytvoření například 
vnitrostátních sítí s vymezeným účelem a 
kontaktních míst pro řešení případů 
ovlivňování výsledků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá členské státy a Evropskou 
komisi, aby usnadnily policejní spolupráci 
zahrnující veškeré příslušné orgány 
členských států podílející se zejména na 
prevenci, odhalování a prošetřování 
ovlivňování výsledků v souvislosti se 
sportovními sázkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že bude zakázána podvodná 
manipulace s výsledky za účelem 
finančního zisku či jiné výhody, a aby 
s ohledem na to klasifikovaly jakékoli 
ohrožení etické nezávadnosti sportovních 
soutěží, včetně soutěží spojených se 
sázkovou činností, jako trestný čin;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vyzývá členské státy a Evropskou 
komisi, aby usnadnily soudní spolupráci 
mezi orgány členských států činnými 
v trestním řízení podílejícími se na 
vyšetřování a stíhání ovlivňování 
výsledků; v této souvislosti vyzývá členské 
státy, aby zvážily vytvoření speciálních 
orgánů, jejichž hlavním úkolem by bylo 
vyšetřování případů ovlivňování výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. zdůrazňuje význam vzdělávání ve 
sportu a vyzývá členské státy a sportovní 
federace, aby stanovily přesná pravidla 
sportovního sázení a náležitě informovaly 
a vzdělávaly profesionální i amatérské 
hráče;

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Cornelis de Jong
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědoma, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; 
další rozvoj trhu s hazardními hrami na 
internetu by proto v žádném případě neměl 
vést k omezení financování sportu;

17. je si vědom, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportovních dobročinných 
účelů a účelů obecného zájmu
v členských státech; další rozvoj trhu 
s hazardními hrami na internetu by proto 
v žádném případě neměl vést k omezení 
financování sportu a dobročinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědoma, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; 
další rozvoj trhu s hazardními hrami na 
internetu by proto v žádném případě 
neměl vést k omezení financování sportu;

17. je si vědom, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají mimořádný
význam pro financování všech úrovní 
amatérského i profesionálního sportu 
v členských státech; doporučuje proto 
zajistit vhodný přesun financí od 
organizátorů sportovních sázek ve 
prospěch sportu;

Or. de

Pozměňovací návrh 255
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědoma, že příspěvky plynoucí 17. je si vědom, že příspěvky plynoucí 
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z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; 
další rozvoj trhu s hazardními hrami na 
internetu by proto v žádném případě neměl 
vést k omezení financování sportu;

z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; 
další rozvoj trhu s hazardními hrami na 
internetu by proto v žádném případě neměl 
vést k omezení financování sportu; 
domnívá se, že je třeba analyzovat 
alternativní možnosti financování týkající 
se provozovatelů sportovních sázek; 
požaduje, aby byla nalezena vyvážená 
řešení – prospěšná jak poskytovatelům 
sportovních sázek, tak sportu jako celku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědoma, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; 
další rozvoj trhu s hazardními hrami na 
internetu by proto v žádném případě neměl 
vést k omezení financování sportu;

17. je si vědom, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; je 
toho názoru, že takové příjmy by měly být 
v prvé řadě přiděleny méně majetným 
sportovním federacím, neprofesionálním 
sportům a na vytváření podpory sportu ve 
školách a poskytování pomoci osobám 
s postižením; další rozvoj trhu 
s hazardními hrami na internetu by proto 
měl být provázen lepším přerozdělováním
financování sportu;

Or. it

Pozměňovací návrh 257
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědoma, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; 
další rozvoj trhu s hazardními hrami na 
internetu by proto v žádném případě neměl 
vést k omezení financování sportu;

17. je si vědom, že příspěvky plynoucí 
z příjmů z hazardních her mají význam pro 
financování sportu v členských státech; 
další rozvoj trhu s hazardními hrami na 
internetu by proto v žádném případě neměl 
vést k omezení financování sportu ani 
programů zaměřených na prevenci a 
léčbu problematického a patologického 
hráčství a na výzkum;

Or. es

Pozměňovací návrh 258
Simon Busuttil

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti nezávisle fungujícího modelu 
financování sportu s co nejmenším 
zatížením odvětví hazardních her ve snaze 
zajistit udržitelný model financování 
sportovních událostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. považuje za nezbytné uznat, že 
organizátoři sportovních soutěží jsou ve 
vztahu ke svým soutěžím držiteli práv 
duševního vlastnictví, a ochránit je tak 
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před neoprávněným komerčním zneužitím 
těchto událostí provozovateli on-line 
hazardních her a zajistit jejich právo na 
spravedlivý finanční podíl na ziscích 
těchto provozovatelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že je nezbytné uznat, že 
organizátoři koňských dostihů jsou 
držiteli práv k informačním databázím 
o dostizích, které organizují;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. zdůrazňuje, že uzavření právně 
závazných dohod mezi organizátory 
sportovních soutěží a provozovateli on-
line hazardních her by zajistilo 
vyváženější vztah mezi těmito subjekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Anna Hedh
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Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. uznává, že je třeba věnovat pozornost 
zvláštním podmínkám dostihů a závodů 
plnokrevníků, které tyto sporty odlišují od 
ostatních sportů, na něž se sází. Národní 
tradice a specifické podmínky dostihů a 
závodů plnokrevníků vyžadují, aby 
případné opatření na úrovni EU týkající 
se sázek bylo dostatečně pružné a 
umožnilo, aby jednotlivé státy přijaly 
vlastní řešení s využitím modelu Pari 
Mutuel a řešení umožňující v Evropě 
životaschopný sport;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 
k cíli;

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by na jednu stranu dostatečně 
chránily slabé spotřebitele, na druhou 
stranu však i regulované trhy, ale 
současně umožňovaly sponzorování 
mezinárodních událostí, a že zákazy 
reklamy v žádném případě nevedou k cíli;

Or. de
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Pozměňovací návrh 264
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 
k cíli;

18. zdůrazňuje, že zákaz reklamy on-line 
služeb hazardních her pro velké sportovní 
události je neúčinný, zdůrazňuje nutnost 
pragmatických řešení s ohledem na 
reklamu a sponzorování sportovních 
událostí ze strany provozovatelů
internetových hazardních her; požaduje 
přijetí norem pro reklamu, které by 
dostatečně chránily slabé spotřebitele, ale 
současně umožňovaly sponzorování 
sportovních událostí ze strany 
poskytovatelů internetových služeb 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 
k cíli;

18. poukazuje na nutnost respektovat 
pravomoc členských států regulovat 
služby hazardních her a povolených forem 
propagace a reklamy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 266
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 
k cíli;

18. poukazuje na nejnovější judikaturu 
Soudního dvora, podle níž je pro dosažení 
cíle regulace hazardních her nezbytné, aby 
oprávnění poskytovatelé hazardních her 
nabídli spolehlivou alternativu 
k neregulovaným službám hazardních 
her, což může mimo jiné obnášet i určitý 
objem reklamy a využití nových 
obchodních strategií; je toho názoru, že by 
měly být nalezeny společné normy pro 
reklamu, které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 
k cíli;

Or. de

Pozměňovací návrh 267
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily zranitelné
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 
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k cíli; k cíli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a 
že zákazy reklamy v žádném případě 
nevedou k cíli;

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, přičemž řešením by mohl být i 
zákaz některých druhů reklamy;

Or. it

Pozměňovací návrh 269
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by dostatečně chránily slabé 
spotřebitele, ale současně umožňovaly 
sponzorování mezinárodních událostí, a že 
zákazy reklamy v žádném případě nevedou 

18. poukazuje na nutnost pragmatických 
řešení s ohledem na reklamu a 
sponzorování sportovních událostí ze 
strany poskytovatelů internetových 
hazardních her; je toho názoru, že by měly 
být nalezeny společné normy pro reklamu, 
které by vycházely ze zásad odpovědného 
hraní hazardních her a současně 
umožňovaly sponzorování mezinárodních 
událostí, a že zákazy reklamy v žádném 
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k cíli; případě nevedou k cíli;

Or. es

Pozměňovací návrh 270
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 18 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zároveň však považuje reklamu na 
hazardní hry za problematickou, neboť 
zvyšuje nabídku a podněcuje ke spotřebě a 
tudíž zvyšuje riziko závislosti, proto 
doporučuje zveřejňovat i zřetelná 
varování ohledně důsledků patologického 
hráčství;

Or. cs

Pozměňovací návrh 271
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 18 – pododstavec 2 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

je znepokojen výskytem on-line půjček 
jako jedné z forem reklamy přímo na 
internetových stránkách on-line hazardu, 
a proto doporučuje omezit možnosti 
přístupu k těmto on-line půjčkám;

Or. cs

Pozměňovací návrh 272
Christofer Fjellner
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly se všemi subjekty v oblasti 
sportu ve snaze nalézt vhodné 
mechanismy nezbytné k ochraně etické 
nezávislosti sportu a financování sportů 
na místní úrovni;

Or. en


