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Amendement 1
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de relevante uitspraken van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie1,

– gezien de relevante uitspraken van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie1,

__________________ __________________
1 Met name de arresten in de zaken 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 e.a. 
2007 (C-338/04, C-359/04 en C-360/04), 
Commissie v Italië 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 en Gerdin 2010 (C-
447/08 en C-448/08), Markus Stoß e.a. 2010 (C-
316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 
en C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) en
Engelmann 2010 (C-64/08).

1 Met name de arresten in de zaken 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 e.a. 
2007 (C-338/04, C-359/04 en C-360/04), 
Commissie v Italië 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 en Gerdin 2010 (C-
447/08 en C-448/08), Markus Stoß e.a. 2010 (C-
316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 
en C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08),
Engelmann 2010 (C-64/08), Neukirchinger 2011 
(C-382/08), Webb 1981 (C-279/80) en Canal 
Satélite Digital SL 2002 (C-390/99).

Or. en

Amendement 2
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad van 10 
december 2010 over het kader voor 
kansspelen en weddenschappen in de 
lidstaten van de Europese Unie,

– gezien de conclusies van de Raad van 
10 december 2010 en de 
voortgangsverslagen van de Franse, 
Zweedse, Spaanse en Hongaarse 
Raadsvoorzitterschappen over het kader 
voor kansspelen en weddenschappen in de 
lidstaten van de Europese Unie,
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Or. en

Amendement 3
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad van 10 
december 2010 over het kader voor 
kansspelen en weddenschappen in de 
lidstaten van de Europese Unie,

– gezien de conclusies van de Raad van 
10 december 2010 en de 
voortgangsverslagen van de Franse, 
Zweedse, Spaanse en Hongaarse 
Raadsvoorzitterschappen over het kader 
voor kansspelen en weddenschappen in de 
lidstaten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 4
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 8 mei 2008 over 
het Witboek over sport,

Or. en

Amendement 5
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 8 mei 2008 over 
het Witboek over sport,

Or. en
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Amendement 6
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 6 juni 2010 getiteld "De bestrijding 
van corruptie in de Europese Unie",

Or. fr

Amendement 7
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 18 januari 2011 getiteld 
"Ontwikkeling van de Europese dimensie 
van de sport",

Or. fr

Amendement 8
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,

A. overwegende dat aan de ene kant de 
markt voor kansspelen op internet gestaag 
groeit en dat het hier aan de andere kant 
niet gaat om een markt als alle andere 
gezien de risico's die deze markt 
meebrengt voor de 
consumentenbescherming en de strijd 
tegen de georganiseerde misdaad, zoals 
het Europese Hof van Justitie bij 
meerdere gelegenheden heeft bevestigd, 
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Or. fr

Amendement 9
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,

A. overwegende dat de sector voor 
kansspelen op internet gestaag groeit en 
buiten de controle valt van de lidstaten 
waarvan de ingezetenen toegang hebben 
tot dergelijke spelen,

Or. pt

Amendement 10
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,

A. overwegende dat de sector voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,
grotendeels buiten de controle van de 
nationale regeringen van de burgers aan 
wie deze spelen worden aangeboden,

Or. en

Amendement 11
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,

A. overwegende dat de sector voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,
voornamelijk buiten de controle van 
nationale regeringen,
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Or. en

Amendement 12
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,

A. overwegende dat de sector voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,
grotendeels buiten de controle van de 
nationale regeringen van de burgers aan 
wie deze spelen worden aangeboden,

Or. en

Amendement 13
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,

A. overwegende dat de sector voor 
onlinekansspelen gestaag groeit en dat dit 
zich grotendeels onttrekt aan het toezicht 
van de nationale overheden van de 
burgers aan wie deze kansspelen worden 
aangeboden;
(Het eerste deel van dit amendement is van 
toepassing op de hele tekst en bestaat uit 
het vervangen van "markt voor kansspelen" 
door "sector voor kansspelen" en 
"kansspelen op internet" door 
"onlinekansspelen". Met de overname van 
dit amendement worden deze wijzigingen 
ook elders in de tekst doorgevoerd.) 

Or. fr

Amendement 14
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit,

A. overwegende dat de markt voor 
kansspelen op internet gestaag groeit, en 
Europese aanbieders toonaangevend zijn 
op het vlak van de internationale 
technologie en ontwikkeling van spelen,

Or. en

Amendement 15
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat kansspelen binnen 
het toepassingsbereik van artikel 56 
VWEU en derhalve van de voorschriften 
inzake het aanbieden van diensten vallen,

Or. en

Amendement 16
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat volgens de 
rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie (C-275/92 Schindler, C-124/97 
Laara en C-67/98 Zenatti) het aanbieden 
van kansspelen een dienst is die valt 
binnen het toepassingsbereik van 
artikel 56 VWEU,

Or. en
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Amendement 17
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er geen specifiek 
Europees rechtsinstrument voor de 
regulering van kansspelen op internet is,

B. overwegende dat er conform het 
subsidiariteitsbeginsel geen specifiek 
Europees rechtsinstrument voor de 
regulering van kansspelen op internet is,

Or. fr

Amendement 18
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat kansspelen zijn 
onderworpen aan een aantal EU-wetten, 
zoals de richtlijn audiovisuele media, de 
richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de 
richtlijn betreffende verkoop op afstand, 
de witwasrichtlijn, de 
gegevensbeschermingsrichtlijn, de 
richtlijn inzake privacy en elektronische 
communicatie, en de richtlijn betreffende 
het gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde,

Or. en

Amendement 19
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. vraagt de Commissie daarom te 
onderzoeken of er een pan-Europees 
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vergunningensysteem zou kunnen komen 
voor het aanbieden van online 
gokdiensten, waarbij aanbieders aan 
daarvoor vast te stellen voorwaarden 
moeten voldoen alvorens deze vergunning 
wordt afgegeven en geen discriminatie 
mag plaatsvinden, met welke illegaal 
gokken en belastingvlucht uit de lidstaten 
voorkomen kunnen worden;

Or. nl

Amendement 20
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de 
bescherming van de consument evenals de 
bestrijding van de aan kansspelen 
verbonden criminaliteit nagenoeg 
onmogelijk maakt,

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de 
bescherming van de consument evenals de 
bestrijding van de aan kansspelen 

Schrappen
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verbonden criminaliteit nagenoeg 
onmogelijk maakt,

Or. en

Amendement 22
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de 
bescherming van de consument evenals de 
bestrijding van de aan kansspelen 
verbonden criminaliteit nagenoeg 
onmogelijk maakt,

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale kansspelen
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

Or. en

Amendement 24
Ashley Fox, Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter het voor regelgevers 
eveneens moeilijk maakt de consument te 
beschermen evenals de aan illegale 
kansspelen verbonden potentiële 
criminaliteit te bestrijden,

Or. en

Amendement 25
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden,
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding op 
Europees niveau van de aan kansspelen 
verbonden criminaliteit nagenoeg 
onmogelijk maakt,

Or. fr

Amendement 26
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders

C. overwegende dat de kansspelensector 
in de diverse lidstaten verschillend wordt 
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moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de 
bescherming van de consument evenals de 
bestrijding van de aan kansspelen 
verbonden criminaliteit nagenoeg 
onmogelijk maakt,

gereguleerd, en dat tegelijkertijd het 
gebrek aan wil om het illegale aanbod van 
kansspelen efficiënt op EU-niveau aan te 
pakken, het moeilijk maakt om de 
consument te beschermen evenals de aan 
kansspelen verbonden criminaliteit te 
bestrijden,

Or. en

Amendement 27
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming
van de consument, de preventie tegen de 
met pathologisch gokken gepaarde 
gaande fenomenen, alsook de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

Or. cs

Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument, de controle over 
overtreders die anoniem op het internet 
actief zijn evenals de bestrijding van de 
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aan kansspelen verbonden criminaliteit 
nagenoeg onmogelijk maakt,

Or. lt

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument evenals de bestrijding 
van de aan kansspelen verbonden 
criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

C. overwegende dat de fragmentering van 
de markt het de gereguleerde aanbieders 
moeilijk maakt om legale diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden, 
anderzijds echter eveneens de bescherming 
van de consument, de controle over 
overtreders die anoniem op het internet 
actief zijn evenals de bestrijding van de 
aan kansspelen verbonden criminaliteit 
nagenoeg onmogelijk maakt,

Or. lt

Amendement 30
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn 
ter bescherming van spelers en 
consumenten en in de strijd tegen 
criminaliteit,

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Liem Hoang Ngoc



AM\876822NL.doc 15/121 PE469.976v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn
ter bescherming van spelers en 
consumenten en in de strijd tegen 
criminaliteit,

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden onontbeerlijk zijn,
met name op het gebied van de strijd 
tegen het illegale aanbod van 
onlinekansspelen, preventie van 
gokverslaving, de bescherming van 
minderjarigen, de strijd tegen criminaliteit
en de bescherming van de integriteit van 
de sport,

Or. fr

Amendement 32
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn 
ter bescherming van spelers en 
consumenten en in de strijd tegen 
criminaliteit,

D. overwegende dat de toegevoegde 
waarde van een Europese benadering van 
de strijd tegen fraude en criminaliteit, met 
name op het gebied van de bescherming 
van de integriteit van de sport alsmede op 
het gebied van de bescherming van spelers 
en consumenten van bijzonder belang is,

Or. fr

Amendement 33
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn 
ter bescherming van spelers en
consumenten en in de strijd tegen

D. overwegende dat een aantal 
gemeenschappelijke Europese normen of 
een meer gecoördineerde benadering op 
Europees niveau moet worden toegevoegd 
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criminaliteit, aan de bestaande nationale normen, 
aangevuld met procedures om deze 
effectief af te dwingen met als doel 
consumenten te beschermen en 
criminaliteit te bestrijden,

Or. en

Amendement 34
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn 
ter bescherming van spelers en 
consumenten en in de strijd tegen 
criminaliteit,

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de identificatie van de 
klant, onontbeerlijk zijn ter bescherming 
van spelers en consumenten, ter 
waarborging van het goed functioneren 
van speelverbodsystemen, ter voorkoming 
van het gokken door minderjarigen en in 
de strijd tegen criminaliteit,

Or. fi

Amendement 35
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn 
ter bescherming van spelers en
consumenten en in de strijd tegen 
criminaliteit,

D. overwegende dat een meer 
gecoördineerde benadering op Europees 
niveau kan worden toegevoegd aan de 
bestaande nationale normen, alsmede 
procedures om deze effectiever te maken 
ten aanzien van de bescherming van
consumenten en de strijd tegen 
criminaliteit,

Or. en
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Amendement 36
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn 
ter bescherming van spelers en 
consumenten en in de strijd tegen 
criminaliteit,

D. overwegende dat een beperkt aantal 
gemeenschappelijke Europese normen of 
een meer gecoördineerde benadering op 
Europees niveau kan worden toegevoegd 
aan de bestaande nationale normen, 
alsmede procedures om deze effectiever te 
maken ten aanzien van de bescherming 
van consumenten en de strijd tegen 
criminaliteit,

Or. en

Amendement 37
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat minimumnormen die 
in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn 
ter bescherming van spelers en 
consumenten en in de strijd tegen 
criminaliteit,

D. overwegende dat een beperkt aantal 
gemeenschappelijke Europese normen of 
een meer gecoördineerde benadering op 
Europees niveau kan worden toegevoegd 
aan de bestaande nationale normen, 
alsmede procedures om deze effectiever te 
maken ten aanzien van de bescherming 
van consumenten en de strijd tegen 
criminaliteit,

Or. en

Amendement 38
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
maar dat gokdiensten op internet 
uitdrukkelijk niet onder de 
Dienstenrichtlijn vallen, omdat ze geen 
normale dienstverlening zijn,

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
maar dat gokdiensten op internet niet onder 
de Dienstenrichtlijn vallen,

Or. en

Amendement 39
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
maar dat gokdiensten op internet 
uitdrukkelijk niet onder de 
Dienstenrichtlijn vallen, omdat ze geen 
normale dienstverlening zijn,

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
behoudens beperkingen die de lidstaten 
overeenkomstig het Verdrag kunnen 
toepassen, en dat het vanwege de 
specifieke aard ervan noodzakelijk was 
gokdiensten op internet uitdrukkelijk uit te 
sluiten van de richtlijnen inzake 
e-commerce, diensten en 
consumentenrechten,

Or. en

Amendement 40
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
maar dat gokdiensten op internet 
uitdrukkelijk niet onder de 
Dienstenrichtlijn vallen, omdat ze geen 
normale dienstverlening zijn,

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
behoudens beperkingen die de lidstaten 
overeenkomstig het Verdrag kunnen 
toepassen, en dat het vanwege de 
specifieke aard ervan noodzakelijk was 
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gokdiensten op internet uitdrukkelijk uit te 
sluiten van de richtlijnen inzake 
e-commerce, diensten en 
consumentenrechten,

Or. en

Amendement 41
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
maar dat gokdiensten op internet 
uitdrukkelijk niet onder de 
Dienstenrichtlijn vallen, omdat ze geen 
normale dienstverlening zijn,

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de 
vrijheid van dienstverrichting garandeert, 
onderworpen echter aan beperkingen die 
de lidstaten kunnen opleggen in 
overeenstemming met het Verdrag, 
waaruit volgt dat onlinegokdiensten naar 
hun aard uitdrukkelijk moeten worden 
uitgesloten van de richtlijnen betreffende 
e-commerce, diensten en 
consumentenrechten,

Or. fr

Amendement 42
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het grote aantal 
inbreukprocedures en arresten van het 
Europees Hof van Justitie duidt op een 
grote rechtsonzekerheid op dit gebied,

F. overwegende dat het grote aantal 
inbreukprocedures en arresten van het 
Europees Hof van Justitie onderstreept dat 
er een grote rechtsonzekerheid op dit 
gebied bestaat,

Or. en

Amendement 43
Eija-Riitta Korhola
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het grote aantal 
inbreukprocedures en arresten van het 
Europees Hof van Justitie duidt op een 
grote rechtsonzekerheid op dit gebied,

F. overwegende dat, al heeft het Europees 
Hof van Justitie een aantal belangrijke 
wettelijke vraagstukken ten aanzien van 
online gokken in de EU opgehelderd, de
rechtsonzekerheid ten aanzien van een 
flink aantal overige vragen, die alleen op
politiek niveau kunnen worden opgelost, 
blijft,

Or. en

Amendement 44
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het grote aantal 
inbreukprocedures en arresten van het 
Europees Hof van Justitie duidt op een 
grote rechtsonzekerheid op dit gebied,

F. overwegende dat, al heeft het Europees 
Hof van Justitie een aantal belangrijke 
wettelijke vraagstukken ten aanzien van 
online gokken in de EU opgehelderd, de
rechtsonzekerheid ten aanzien van een 
flink aantal overige vragen, die alleen op
politiek niveau kunnen worden opgelost, 
blijft; overwegende dat deze 
rechtsonzekerheid heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename in de 
beschikbaarheid van illegale kansspelen;

Or. en

Amendement 45
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het grote aantal F. overwegende dat er een groot aantal 
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inbreukprocedures en arresten van het 
Europees Hof van Justitie duidt op een 
grote rechtsonzekerheid op dit gebied,

inbreukprocedures is geweest, maar dat het 
Europees Hof van Justitie consequent 
heeft geoordeeld dat kansspelen geen 
normale economische activiteit vormen,

Or. en

Amendement 46
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het grote aantal 
inbreukprocedures en arresten van het 
Europees Hof van Justitie duidt op een 
grote rechtsonzekerheid op dit gebied,

F. overwegende dat, al heeft het Europees 
Hof van Justitie een aantal belangrijke 
wettelijke vraagstukken ten aanzien van 
online gokken in de EU opgehelderd, de
rechtsonzekerheid ten aanzien van een 
flink aantal overige vragen, die alleen op
politiek niveau kunnen worden opgelost, 
blijft; overwegende dat deze 
rechtsonzekerheid heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename in de 
beschikbaarheid van illegale kansspelen 
en de hoge risico's die daarmee gepaard 
gaan,

Or. en

Amendement 47
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat kansspelen een 
economische activiteit vormen waarop de 
regels voor de interne markt, namelijk 
vrijheid van vestiging en vrijheid van 
dienstverlening, van toepassing zijn, en 
dat door de lidstaten opgelegde 
beperkende maatregelen gerechtvaardigd, 
passend, evenredig en noodzakelijk 
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moeten zijn, zoals vastgelegd in de 
rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie,

Or. en

Amendement 48
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een
verslavingsrisico met zich meebrengen, 
evenals traditionele kansspelen waarbij er 
contact is tussen consument en aanbieder,

Or. en

Amendement 49
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder, met name vanwege de 
makkelijke en permanente toegang en de 
geïsoleerde en anonieme situatie van de 
speler waardoor de speler onttrokken 
wordt aan elke vorm van sociale controle,

Or. fr

Amendement 50
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet die niet op 
een adequate manier zijn gereguleerd een 
groter verslavings- en veiligheidsrisico met 
zich meebrengen dan traditionele 
kansspelen waarbij er contact is tussen 
consument en aanbieder,

Or. fr

Amendement 51
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen en het ontstaan van een 
verslaving er minder in het oog springt 
dan bij traditionele kansspelen waarbij er 
contact is tussen consument en aanbieder,

Or. cs

Amendement 52
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een
verslavingsrisico met zich meebrengen, 
evenals traditionele kansspelen waarbij er 
contact is tussen consument en aanbieder; 
benadrukt verder dat internet en de 
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gemakkelijke toegankelijkheid als zodanig 
niet zozeer het probleem vormen, als wel 
de gokverslaving in het algemeen,

Or. en

Amendement 53
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet zowel het 
risico dragen van een verstoring van het 
evenwicht tussen spelen en wedden als
een groter verslavings- en veiligheidsrisico 
met zich meebrengen dan traditionele 
kansspelen waarbij er contact is tussen 
consument en aanbieder,

Or. fr

Amendement 54
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder; overwegende dat een uniforme 
benadering niet geschikt is voor een breed 
scala aan verschillende kansspelen en dat 
niet alleen met het soort kansspel, maar 
ook met de specifieke opzet rekening moet 
worden gehouden,

Or. en
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Amendement 55
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat er geen 
wetenschappelijk bewijs is dat erop duidt 
dat online kansspelen een groter 
verslavingsrisico met zich meebrengen dan 
traditionele kansspelen waarbij er contact 
is tussen consument en aanbieder,

Or. en

Amendement 56
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet een groter 
verslavings- en veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan traditionele kansspelen 
waarbij er contact is tussen consument en 
aanbieder,

G. overwegende dat kansspelen en 
weddenschappen op internet tezamen met
traditionele kansspelen waarbij er contact 
is tussen consument en aanbieder, een 
verslavingsrisico met zich mee brengen,

Or. en

Amendement 57
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat consumenten 
moeten worden voorgelicht over de 
potentiële schade van gokken op internet 
en moeten worden beschermd tegen de 
gevaren op dit vlak, met name verslaving, 
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fraude, bedrog en minderjarig gokken,

Or. en

Amendement 58
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat volgens de meest 
recente wetenschappelijke theorieën over 
pathologisch gokken het ontstaan van 
verslavingsziekten niet alleen afhankelijk 
is van de persoonskenmerken van het 
individu, maar in belangrijke mate tevens 
van de toegankelijkheid van kansspelen 
en het aanbod ervan,

Or. cs

Amendement 59
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn voor
de lidstaten, voor liefdadigheidsdoeleinden 
en doeleinden van algemeen belang, 
evenals voor de financiering van 
sportactiviteiten,

H. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn, die
de lidstaten kunnen gebruiken voor
liefdadigheidsdoeleinden en doeleinden 
van algemeen belang, evenals voor de 
financiering van sportactiviteiten,

Or. en

Amendement 60
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn voor 
de lidstaten, voor liefdadigheidsdoeleinden 
en doeleinden van algemeen belang,
evenals voor de financiering van
sportactiviteiten,

H. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn voor 
de lidstaten, inkomsten die vooral dienen 
ter financiering van
liefdadigheidsdoeleinden en doeleinden 
van algemeen belang zoals bijvoorbeeld de 
bevordering van toerisme en
sportactiviteiten,

Or. fr

Amendement 61
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn voor 
de lidstaten, voor liefdadigheidsdoeleinden 
en doeleinden van algemeen belang, 
evenals voor de financiering van 
sportactiviteiten,

H. overwegende dat traditionele 
kansspelen een aanzienlijke bron van 
inkomsten zijn voor de lidstaten, voor 
liefdadigheidsdoeleinden en doeleinden 
van algemeen belang, evenals voor de 
financiering van sportactiviteiten,

Or. en

Amendement 62
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn voor 
de lidstaten, voor liefdadigheidsdoeleinden 
en doeleinden van algemeen belang, 
evenals voor de financiering van 
sportactiviteiten,

H. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn voor 
de lidstaten, voor liefdadigheidsdoeleinden 
en doeleinden van algemeen belang, 
evenals voor de financiering van 
sportactiviteiten, ook al vormt het behoud 
van dit soort inkomsten geen geldige 
legitimering om beperkingen op te leggen 
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aan het aanbod van gokdiensten,

Or. it

Amendement 63
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat kansspelen tevens 
direct samenhangen met ernstige 
maatschappelijke verschijnselen 
(pathologisch gokken, gebroken gezinnen 
van verslaafde spelers, hoge prevalentie 
zelfmoorden, diefstal, geweldpleging, enz.) 
waarvan de moeilijk in cijfers te vangen 
gevolgen en kosten hoger zijn dan de 
opbrengst voor de kansspelensector,

Or. cs

Amendement 64
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het noodzakelijk is dat 
de integriteit van de sport wordt 
gewaarborgd en dat verdere
wedstrijdmanipulatie wordt voorkomen,

I. overwegende dat het noodzakelijk is dat 
de integriteit van de sport wordt 
gewaarborgd door de strijd op te voeren 
tegen corruptie en het verschijnsel van 
wedstrijdmanipulatie,

Or. fr

Amendement 65
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het noodzakelijk is dat 
de integriteit van de sport wordt 
gewaarborgd en dat verdere 
wedstrijdmanipulatie wordt voorkomen,

I. overwegende dat het noodzakelijk is dat 
de integriteit van de sport wordt 
gewaarborgd en dat verdere 
wedstrijdmanipulatie wordt voorkomen 
door te verzekeren dat een billijk deel van 
de inkomsten terugvloeit naar de 
sportwereld en de paardensport,

Or. fr

Amendement 66
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de organisatoren 
van sportwedstrijden die een grote 
verantwoordelijkheid hebben op het 
gebied van financiering van de sport en 
het bestrijden van wedstrijdmanipulatie 
het recht moeten krijgen op een billijk 
deel van de winst die wordt gemaakt door 
aanbieders van onlinegokdiensten die 
betrekking hebben op hun wedstrijden,

Or. fr

Amendement 67
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het van cruciaal 
belang is dat de lidstaten aanbieders van 
illegale kansspelen effectief bestrijden als 
zij online kansspelen willen reguleren,

Or. en
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Amendement 68
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het, om deze doelen 
te bereiken, onontbeerlijk is om 
mechanismen in te stellen voor de 
controle op sportwedstrijden en 
geldstromen alsmede mechanismen voor 
een gemeenschappelijk toezicht op 
EU-niveau,

Or. fr

Amendement 69
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat samenwerking op 
internationaal niveau tussen alle 
belanghebbende partijen (instellingen, 
sportfederaties, aanbieders van 
weddenschappen) ook van groot belang is 
voor het uitwisselen van goede praktijken,

Or. fr

Amendement 70
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. verwelkomt de veranderde 
stellingname van de Commissie om nu 
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echt een dialoog aan te gaan met de Raad 
en het Parlement; verwelkomt de uitleg 
van de Commissie dat het politieke proces 
dat met dit groenboek is ingezet, geenszins 
bedoeld is ter deregulering/liberalisering 
van online kansspelen; verwelkomt het 
feit dat in het groenboek rekening wordt 
gehouden met het heldere en gevestigde 
standpunt van het Europees Parlement 
inzake gokken; betreurt het dat de 
Commissie de lopende inbreukprocedures 
niet afsluit,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. prijst zich gelukkig dat de Commissie 
het initiatief heeft genomen tot lancering 
van een openbare raadpleging in het 
kader van het Groenboek over 
onlinegokken zodat met een pragmatische 
en realistische instelling kan worden 
nagedacht over de toekomst van deze 
sector in Europa,

Or. fr

Amendement 72
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf - 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. is verheugd dat de Commissie duidelijk 
heeft laten weten dat het beleidsproces dat 
is ingezet met het Groenboek op geen 
enkele manier gericht is op een 
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deregulering of liberalisering van 
onlinegokdiensten,

Or. fr

Amendement 73
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegokmarkt met 
name:

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegoksector met 
name:

Or. en

Amendement 74
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegokmarkt met 
name:

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegoksector met 
name:

Or. en

Amendement 75
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegokmarkt met 
name:

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van door de lidstaten van de 
onlinegokmarkt met name:

Or. en
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Amendement 76
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegokmarkt met 
name:

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegoksector met 
name:

Or. en

Amendement 77
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegokmarkt met 
name

1. is van mening dat een doelmatige 
regulering van de onlinegoksector met 
name

Or. es

Amendement 78
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

(1) de natuurlijke goklust van de bevolking 
in natuurlijke en gecontroleerde banen 
moet leiden,

(1) de natuurlijke goklust van de bevolking 
in banen moet leiden door de reclame 
strikt te beperken tot wat noodzakelijk is 
om potentiële spelers attent te maken op 
het legale aanbod en door te eisen dat alle 
reclame voor onlinegokdiensten 
systematisch gepaard gaat met een 
boodschap die waarschuwt tegen excessief 
of pathologisch gokgedrag;

Or. fr
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Amendement 79
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) de illegale gokmarkt moet indammen, (2) de illegale “zwarte markt," zoals 
omschreven in het groenboek, moet 
indammen,

Or. en

Amendement 80
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) de illegale gokmarkt moet indammen, (2) de illegale gokmarkt moet bestrijden 
door de technische en juridische middelen 
te versterken waarmee illegale aanbieders 
kunnen worden opgespoord en gestraft en 
door de ontwikkeling van een legaal en 
kwalitatief hoogstaand aanbod te 
bevorderen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) de illegale gokmarkt moet indammen, (2) de illegale gokmarkt moet bestrijden,

Or. fr
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Amendement 82
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) een doeltreffende bescherming van 
jongeren en gokkers moet waarborgen

(3) een doeltreffende bescherming van 
jongeren moet waarborgen door de 
aanbieders van gokdiensten te verplichten 
de geboortedatum te controleren van de 
gokkers die spelen op hun site en door 
elke vorm van reclame te verbieden in 
publicaties, in audiovisuele programma's 
en op plaatsen die bedoeld zijn voor 
jongeren;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) een doeltreffende bescherming van 
jongeren en gokkers moet waarborgen

(3) een doeltreffende bescherming van 
jongeren en kwetsbare gokkers moet 
waarborgen

Or. fr

Amendement 84
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) een doeltreffende bescherming van 
jongeren en gokkers moet waarborgen

(3) een doeltreffende bescherming van 
jongeren en gokkers, en in het bijzonder 
kwetsbare personen, moet waarborgen
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Or. fr

Amendement 85
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) een doeltreffende bescherming van 
jongeren en gokkers moet waarborgen

(3) een doeltreffende bescherming van 
gokkers moet waarborgen, met speciale 
aandacht voor kwetsbare groepen, met 
name jongeren

Or. fr

Amendement 86
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) verslavingsrisico's bij kansspelen moet 
voorkomen en

(4) verslavingsrisico's bij kansspelen moet 
voorkomen door van alle aanbieders te 
eisen dat zij een aantal beginselen 
respecteren zoals het verbod om te gokken 
op krediet, de beperking van het potentiële 
verliesbedrag op het bedrag van de inzet, 
of het verbod de gokkers te belonen aan 
de hand van het aantal keren dat wordt 
gespeeld,

Or. fr

Amendement 87
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) verslavingsrisico's bij kansspelen moet (4) verslavingsrisico's bij kansspelen moet 
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voorkomen en voorkomen, in het bijzonder door de 
mogelijkheid van uitsluiting van 
onlinegoksites op Europese schaal en

Or. fr

Amendement 88
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) moet veiligstellen dat gokdiensten 
volgens de regels en op eerlijke, 
verantwoorde en transparante wijze
worden geleverd,

(5) moet veiligstellen dat gokdiensten 
worden geleverd met gebruikmaking van 
maatregelen voor verantwoord gokken.

Or. es

Amendement 89
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) dat de gevaren voor de integriteit van 
de sportieve concurrentie worden 
voorkomen en

(6) de integriteit van de sportieve 
concurrentie moet verzekeren door regels 
op te stellen die zijn gericht op het 
vermijden van belangenconflicten, door 
wedstrijdmanipulatie strafrechtelijk te 
vervolgen en door een nauwe 
samenwerking te bevorderen tussen de 
justitiële autoriteiten en de 
sportorganisaties en

Or. fr

Amendement 90
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) dat de gevaren voor de integriteit van 
de sportieve concurrentie worden 
voorkomen en

(6) concrete acties moet bevorderen om de 
integriteit van de sportieve concurrentie te 
verzekeren en

Or. fr

Amendement 91
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) dat de gevaren voor de integriteit van 
de sportieve concurrentie worden 
voorkomen en

(6) dat de gevaren voor de integriteit van 
de sportieve concurrentie geleidelijk 
worden uitgebannen en

Or. fr

Amendement 92
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(6 bis) moet vastleggen dat een deel van 
de opbrengst van het gokken ten goede 
komt aan de sportwereld en de 
paardensport en

Or. fr

Amendement 93
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 7
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Ontwerpresolutie Amendement

(7) dat een groot deel van de 
overheidsinkomsten van kansspelen wordt 
benut ter bevordering van publieke 
doeleinden, doeleinden van algemeen 
belang of liefdadigheidsdoeleinden;

(7) moet zorgen dat een groot deel van de 
overheidsinkomsten van kansspelen wordt 
benut ter bevordering van publieke 
doeleinden, doeleinden van algemeen 
belang of liefdadigheidsdoeleinden; 

Or. fr

Amendement 94
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) dat een groot deel van de 
overheidsinkomsten van kansspelen wordt 
benut ter bevordering van publieke 
doeleinden, doeleinden van algemeen 
belang of liefdadigheidsdoeleinden;

(7) dat een groot deel van de 
overheidsinkomsten van kansspelen wordt 
benut ter bevordering van publieke 
doeleinden, doeleinden van algemeen 
belang of liefdadigheidsdoeleinden, 
waaronder de preventie en behandeling 
van pathologisch gokken middels de 
publieke ziektekostenverzekering;

Or. cs

Amendement 95
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) dat een groot deel van de 
overheidsinkomsten van kansspelen wordt 
benut ter bevordering van publieke 
doeleinden, doeleinden van algemeen 
belang of liefdadigheidsdoeleinden;

(7) dat een groot deel van de 
overheidsinkomsten van kansspelen wordt 
benut voor de preventie en behandeling 
van en het onderzoek naar problematisch 
gokken en gokverslaving;

Or. es
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Amendement 96
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(7 bis) dat kansspelen vrij moeten zijn van 
criminaliteit, fraude en alle vormen van 
witwassen;

Or. en

Amendement 97
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat deze regulering 
de aantrekkelijkheid van sportwedstrijden 
voor de consument en het publiek zou 
garanderen en de geloofwaardigheid van 
sportresultaten en het prestige van de 
sportwedstrijden zou verzekeren;

Or. fr

Amendement 98
Simon Busuttil, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie1, dat internet 
slechts een kanaal is waarlangs 
gokdiensten kunnen worden aangeboden;

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie2, dat internet een 
uniek kanaal is waarlangs gokdiensten 
kunnen worden aangeboden, waarbij 
verfijnde technologie kan worden 
gebruikt tot bescherming van 

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
2 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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consumenten en handhaving van de 
openbare orde;

Or. en

Amendement 99
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie1, dat internet 
slechts een kanaal is waarlangs 
gokdiensten kunnen worden aangeboden;

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie2, dat internet 
slechts een kanaal is waarlangs 
gokdiensten kunnen worden aangeboden, 
al heeft dit geen invloed op de 
bevoegdheid van de lidstaten om te 
beslissen over hun specifieke benadering 
ter regulering van het gokken op internet 
en ter beperking of uitsluiting van 
bepaalde diensten die aan de klanten 
worden aangeboden;

Or. en

Amendement 100
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie3, dat internet 
slechts een kanaal is waarlangs 
gokdiensten kunnen worden aangeboden;

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie4, dat internet 
slechts een kanaal is waarlangs 
gokdiensten kunnen worden aangeboden, 
wat niet wegneemt dat de lidstaten de 
mogelijkheid houden te kiezen voor een 
speciale benadering van de regulering van 
kansspelen op internet en dat zij de 

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
2 Carmen Media 2010 (C-46/08).
3 Carmen Media 2010 (C-46/08).
4 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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mogelijkheid houden bepaalde aan de 
consument aangeboden diensten te 
beperken of uit te sluiten;

Or. fr

Amendement 101
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie1, dat internet 
slechts een kanaal is waarlangs 
gokdiensten kunnen worden aangeboden;

2. onderstreept het standpunt van het 
Europees Hof van Justitie2, dat internet 
slechts een kanaal is waarlangs 
gokdiensten kunnen worden aangeboden, 
en niet een afzonderlijke markt;

Or. en

Amendement 102
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
tussenkop 1

Ontwerpresolutie Amendement

Subsidiariteitsbeginsel Subsidiariteitsbeginsel en toegevoegde 
Europese waarde

Or. fr

Amendement 103
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de goksector sterk 3. is van mening dat de goksector sterk 
                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
2 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het 
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;

door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;
merkt echter op dat de lidstaten aan de 
regels van de interne markt moeten 
voldoen;

Or. en

Amendement 104
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de goksector sterk 
door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het 
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;

3. benadrukt dat het subsidiariteitsbeginsel 
van toepassing is en ten grondslag moet 
liggen aan elke regulering van deze 
sector; is echter van mening dat dit 
beginsel moet worden begrepen als 
"actieve subsidiariteit" waarbij de 
nationale regeringen samenwerken om te 
komen tot een afstemming van de 
praktijk;

Or. fr

Amendement 105
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de goksector sterk 
door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het 
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;

3. is van mening dat de goksector sterk 
door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het 
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;
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merkt niettemin op dat de lidstaten zich 
moeten houden aan de regels van de 
interne markt, zoals ook is af te leiden uit 
de inbreukprocedures die lopen tegen 
zeven van deze landen;

Or. it

Amendement 106
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de goksector sterk
door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het 
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;

3. erkent dat de goksector door de 
verschillende tradities en culturen in de 
lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten derhalve op zeer 
uiteenlopende wijze worden gereguleerd, 
hetgeen heeft geleid tot de zienswijze dat
het subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol te spelen heeft, voorzover 
het de wetgeving inzake kansspelen 
aangaat;

Or. en

Amendement 107
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de goksector sterk 
door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het 
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;

3. is van mening dat de goksector sterk 
door de verschillende tradities en culturen 
in de lidstaten wordt bepaald en dat de 
gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze 
worden gereguleerd, zodat het 
subsidiariteitsbeginsel een bijzonder 
belangrijke rol moet spelen in deze sector;
gelooft echter dat een benadering van 
EU-regelgeving op het vlak van online 
gokken, waarbij de beginselen van 
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subsidiariteit en evenredigheid worden 
gerespecteerd, de beste weg vooruit is;

Or. en

Amendement 108
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
haar onderzoek zodanig uit te breiden dat 
dit zowel de traditionele 
gokdistributiekanalen op basis van 
persoonlijk contact als het online 
gokdistributiekanaal omvat;

Or. en

Amendement 109
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op 
internet de illegale markt aanzienlijk zou 
terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen 
verhogen;

Schrappen

Or. cs

Amendement 110
Simon Busuttil, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de illegale markt aanzienlijk zou 
terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen;

4. is van mening dat een aantrekkelijke, 
goed gereguleerde verlening van
gokdiensten op internet de illegale markt 
aanzienlijk zou terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen;

Or. en

Amendement 111
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de illegale markt aanzienlijk zou 
terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 112
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de illegale markt aanzienlijk zou 
terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen 
verhogen;

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de 
consument zich niet tot aanbieders wendt 
die niet aan de nationale 
vergunningsvoorschriften voldoen;

Or. en

Amendement 113
Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de illegale markt aanzienlijk zou 
terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen;

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op basis 
van vergunningen, zowel op internet als 
via de traditionele gokkanalen op basis 
van persoonlijk contact, de illegale markt 
aanzienlijk zou terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen;

Or. en

Amendement 114
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de illegale markt aanzienlijk zou 
terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen;

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de belangen van de maatschappij en 
minderjarigen effectiever zou 
beschermen, de illegale markt aanzienlijk 
zou terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen; 
wijst erop dat daarmee de EU-burgers 
aangemoedigd worden om gebruik te 
maken van diensten van 
kansspelaanbieders wier activiteiten door 
de EU-wetgeving gereguleerd worden, 
omdat hun rechtsbijstand gewaarborgd 
zou blijven;

Or. lt

Amendement 115
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de illegale markt aanzienlijk zou 
terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen;

4. is van mening dat een aantrekkelijk 
legaal aanbod aan gokdiensten op internet 
de belangen van de maatschappij en 
minderjarigen effectiever zou 
beschermen, de illegale markt aanzienlijk 
zou terugdringen en tevens de 
overheidsinkomsten zou kunnen verhogen; 
wijst erop dat daarmee de EU-burgers 
aangemoedigd worden om gebruik te 
maken van diensten van 
kansspelaanbieders wier activiteiten door 
de EU-wetgeving gereguleerd worden, 
omdat hun rechtsbijstand gewaarborgd 
zou blijven;

Or. lt

Amendement 116
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. erkent echter de consistente 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, waarin wordt 
beklemtoond dat nationale controles 
moeten worden vastgesteld en toegepast 
op consistente, evenredige en niet-
discriminerende wijze;

Or. en

Amendement 117
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vraagt de Commissie te onderzoeken 
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of een voorstel haalbaar is waarbij een 
eerlijke belastingopbrengst voor de 
lidstaten bewerkstelligd wordt en 
verduidelijkt wordt in welke mate het land 
van oorsprongsbeginsel of het land van 
bestemmingsbeginsel voor het aanbieden 
van online gokdiensten zou moeten 
gelden;

Or. nl

Amendement 118
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de 
consistente regulering van de gehele 
gokmarkt van de hand, maar is 
desalniettemin van mening dat een 
uniforme Europese aanpak voor een 
aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. is van mening dat een 
gemeenschappelijke en consistente
Europese aanpak zinvol zou zijn om de 
goksector in Europa te reguleren en om 
de Europese consument een 
minimumstandaard aan 
consumentenbescherming te bieden, 
hetgeen cruciaal is gelet op de 
grensoverschrijdende aard van online 
gokdiensten;

Or. en

Amendement 119
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren ongetwijfeld van 
toegevoegde waarde zou zijn;
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Or. fr

Amendement 120
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele online goksector
van de hand, maar is desalniettemin van 
mening dat op sommige vlakken, zoals 
ordehandhaving, bestuurlijke 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie, IT-normen en bepaalde 
vormen van samenwerking ten aanzien 
van consumentenbescherming, een 
gecoördineerde Europese aanpak in 
aanvulling op passende en onafhankelijke 
nationale regelgeving zinvol kan zijn;

Or. en

Amendement 121
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand;

Or. en

Amendement 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo



AM\876822NL.doc 51/121 PE469.976v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele online goksector
van de hand, maar is desalniettemin van 
mening dat op sommige vlakken een 
Europese aanpak in aanvulling op 
nationale regelgeving zinvol zou zijn;

Or. en

Amendement 123
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele online goksector
van de hand, maar is desalniettemin van 
mening dat op sommige vlakken, zoals 
ordehandhaving, bestuurlijke 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie, IT-normen en bepaalde 
vormen van samenwerking ten aanzien 
van consumentenbescherming, een 
gecoördineerde Europese aanpak in 
aanvulling op passende en onafhankelijke 
nationale regelgeving zinvol kan zijn;

Or. en

Amendement 124
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn, 
zoals op het gebied van administratieve 
samenwerking, de toepassing van de wet, 
het delen van informatie en de 
samenwerking op het gebied van 
consumentenbescherming;

Or. fr

Amendement 125
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele gokmarkt van de 
hand, maar is desalniettemin van mening 
dat een uniforme Europese aanpak voor 
een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de consistente 
regulering van de gehele onlinegokmarkt
van de hand, maar is desalniettemin van 
mening dat op een aantal gebieden, zoals 
bij de totstandkoming van wettelijke 
richtlijnen, administratieve samenwerking 
en het uitwisselen van informatie, 
technologiestandaarden en bepaalde 
samenwerking op het gebied van 
consumentenbescherming, een uniforme 
Europese aanpak zinvol zou zijn als 
aanvulling op een effectieve en 
onafhankelijke regulering op nationaal 
niveau voor een aantal deelsectoren;

Or. fr

Amendement 126
Pablo Arias Echeverría
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst derhalve een Europees 
rechtsinstrument betreffende de 
consistente regulering van de gehele 
gokmarkt van de hand, maar is 
desalniettemin van mening dat een 
uniforme Europese aanpak voor een aantal 
deelsectoren zinvol zou zijn;

5. is derhalve van mening dat een uniforme 
Europese aanpak voor een aantal 
deelsectoren zinvol zou zijn met het oog op 
een betere bescherming van de consument

Or. es

Amendement 127
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. gelooft dat de nadelen die gepaard 
gaan met een ongereguleerde gokmarkt 
groter zijn dat de nadelen die voortvloeien 
uit een meer gereguleerde en uniforme 
markt; benadrukt dat elk eventueel 
actieplan ter verbetering van de online 
gokomgeving moet zorgen dat er 
aanvullende voorzorgsmaatregelen 
worden genomen om in te gaan op de 
problemen die inherent zijn aan het 
internet en het digitale tijdperk in de zin 
van bescherming van spelers en privacy, 
zekerheid van betaling en 
gegevensbescherming van individuele 
personen die op het internet gokken, 
alsmede dat eerlijke concurrentie tussen 
erkende aanbieders wordt gegarandeerd, 
hetgeen vervolgens ten goede komt aan de 
online economie en de 
keuzemogelijkheden en het 
productbewustzijn van de consument;

Or. en
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Amendement 128
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinekansspelen helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinekansspelen;

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinekansspelen helemaal te 
verbieden;

Or. fr

Amendement 129
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinekansspelen helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinekansspelen;

6. onderkent de vrijheid van de lidstaten 
op het gebied van de organisatie van wed-
en gokspellen waarbij de basisbeginselen 
van non-discriminatie en proportionaliteit 
uit het VEU gehandhaafd blijven; neemt 
in deze context kennis van het besluit van 
een aantal lidstaten om onlinekansspelen 
helemaal te verbieden;

Or. fr

Amendement 130
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal of 
gedeeltelijk te verbieden of het monopolie 
daarop te houden, zoals hun recht is, 
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onlinegokdiensten; overeenkomstig de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie, die erop 
gericht is de omvang van het fenomeen 
van onlinegokdiensten aan banden te 
leggen, minderjarigen en gokverslaafden 
te beschermen, en fraude en 
belastingontduiking te bestrijden;

Or. pt

Amendement 131
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinegokdiensten;

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden;

Or. hu

Amendement 132
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen
overheidsmonopolies op 
onlinegokdiensten;

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden, dan wel om
overheidsmonopolies op onlinegokdiensten
te creëren, zolang deze niet actief 
bepaalde vormen van gokken bevorderen;

Or. en

Amendement 133
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal
te verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinegokdiensten;

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten geheel of 
gedeeltelijk te verbieden, dan wel een 
monopolie aan te houden, aangezien dat 
hun recht is ingevolge de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie;

Or. en

Amendement 134
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinegokdiensten;

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden;

Or. en

Amendement 135
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinekansspelen helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinekansspelen;

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinekansspelen helemaal of 
deels te verbieden; respecteert eveneens 
het besluit van een aantal lidstaten om 
een overheidsmonopolie te handhaven, 
waarmee zij volgens de jurisprudentie van 
het Europese Hof van Justitie in hun 
recht staan;
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Or. fr

Amendement 136
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal 
te verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinegokdiensten;

6. is van mening dat het verbieden tout 
court van onlinegokdiensten niet de juiste 
oplossing is voor een bewuste benadering 
van de consument, een benadering die 
indien nodig ook kan worden ondersteund 
door een informatiecampagne over de 
mogelijkheden en de grenzen van
onlinegokdiensten; spreekt zich uit tegen 
een staatsmonopolie op onlinegokdiensten;

Or. it

Amendement 137
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten helemaal
te verbieden; spreekt zich echter uit tegen 
overheidsmonopolies op 
onlinegokdiensten;

6. respecteert het besluit van een aantal 
lidstaten om onlinegokdiensten volledig te 
verbieden of bepaalde restricties op te 
leggen of zelfs monopolies op 
onlinegokdiensten in te stellen;

Or. es

Amendement 138
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie bij 
meerdere gelegenheden heeft onderkend 
dat met het verlenen van exclusieve 
rechten aan een aanbieder die is 
onderworpen aan strenge controle van de 
overheid de consument beter beschermd 
kan worden tegen fraude en daarnaast 
een efficiëntere bestrijding mogelijk wordt 
van criminaliteit in de sector van 
onlinegokspelen;

Or. fr

Amendement 139
Konstantinos Poupakis, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat enerzijds de 
aanbieders van gokspelen zich te allen 
moeten houden aan de wetgeving van de 
lidstaat waar zij de gokspelen exploiteren 
en dat anderzijds de lidstaten het
exclusieve recht hebben alle maatregelen 
te nemen die zij nodig achten voor het 
aanpakken van illegale onlinegokspelen 
met het oog op het doen toepassen van de 
nationale wetgeving en het blokkeren van 
de toegang tot de markt van illegale 
spelen;

Or. el

Amendement 140
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat bij het inperken van 
de vrijheid op verstrekking van 
onlinegokdiensten rekening moet worden 
gehouden met de werkwijze van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie en de 
daarin bepaalde evenredigheidseisen; 
benadrukt dat de beperkingen van de 
vrijheid op verstrekking van
onlinegokdiensten kunnen worden 
gerechtvaardigd als deze noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van consumenten, 
het waarborgen van de openbare orde en 
het voorkomen dat kansspelen een bron 
van persoonlijk gewin worden; de 
beperkingen zouden moeten worden 
toegepast zonder enige discriminatie en 
voorzover nodig om het doel te bereiken;

Or. lt

Amendement 141
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat bij het inperken van 
de vrijheid op verstrekking van 
onlinegokdiensten rekening moet worden 
gehouden met de werkwijze van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie en de 
daarin bepaalde evenredigheidseisen; 
benadrukt dat de beperkingen van de 
vrijheid op verstrekking van 
onlinegokdiensten kunnen worden 
gerechtvaardigd als deze noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van consumenten, 
het waarborgen van de openbare orde en 
het voorkomen dat kansspelen een bron 
van persoonlijk gewin worden; de 
beperkingen zouden moeten worden 
toegepast zonder enige discriminatie en 
voorzover nodig om het doel te bereiken;
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Or. lt

Amendement 142
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die voldoet 
aan de voorwaarden die door de lidstaten 
zijn vastgesteld;

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die voldoet 
aan de voorwaarden die door de lidstaten 
zijn vastgesteld en die een aanvullende 
administratieve last vermijden door 
overlappende vereisten en controles uit te 
bannen;

Or. en

Amendement 143
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, 
waarmee elke Europese aanbieder van 
gokdiensten een vergunning kan 
aanvragen die voldoet aan de 
voorwaarden die door de lidstaten zijn 
vastgesteld;

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningsstelsel in te voeren op basis 
van de naleving door de aanbieders van 
een exacte taakomschrijving en een 
strenge en permanente controle door de 
overheid;
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Or. fr

Amendement 144
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, 
waarmee elke Europese aanbieder van 
gokdiensten een vergunning kan 
aanvragen die voldoet aan de voorwaarden 
die door de lidstaten zijn vastgesteld;

7. respecteert het recht van een lidstaat, 
overeenkomstig de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie, om het aantal 
aanbieders van onlinegokdiensten, 
alsmede het soort gokdiensten dat wordt 
aangeboden en de omvang daarvan, aan 
banden te leggen, maar eist tegelijkertijd 
van de lidstaten dat zij volledige 
transparantie veiligstellen en een 
concurrentie zonder discriminatie mogelijk 
maken tussen Europese aanbieders van 
gokdiensten die voldoen aan de 
voorwaarden die door de lidstaten zijn 
vastgesteld;

Or. pt

Amendement 145
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die voldoet 
aan de voorwaarden die door de lidstaten 
zijn vastgesteld;

7. wijst met nadruk op de noodzaak dat 
lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die voldoet 
aan de voorwaarden die door de lidstaten 
zijn vastgesteld; benadrukt echter dat de 
lidstaten het aantal beschikbare 
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vergunningen moeten kunnen beperken;

Or. en

Amendement 146
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er 
bij de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, 
waarmee elke Europese aanbieder van 
gokdiensten een vergunning kan 
aanvragen die voldoet aan de 
voorwaarden die door de lidstaten zijn 
vastgesteld;

7. respecteert verder het recht van de
lidstaten om het aantal aanbieders, het 
aantal soorten kansspelen dat wordt 
aangeboden en de volumes daarvan te 
beperken, met als doel de consument te 
beschermen en criminaliteit te 
voorkomen, aangezien dit gevestigd recht 
is conform de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie;

Or. en

Amendement 147
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er 
bij de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, 
waarmee elke Europese aanbieder van 
gokdiensten een vergunning kan 
aanvragen die voldoet aan de 
voorwaarden die door de lidstaten zijn 
vastgesteld;

7. respecteert verder het recht van de
lidstaten om het aantal aanbieders, het 
aantal soorten kansspelen dat wordt 
aangeboden en de volumes daarvan te 
beperken, aangezien dit gevestigd recht is
conform de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie, al verplicht dit de lidstaten
evenwel om alleen procedures, die niet-
discriminerend en transparant dienen te 
zijn, door te voeren als puur commerciële 
aanbieders, die niet onder strikte 
overheidscontrole vallen, toegang krijgen 
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tot deze markt;

Or. en

Amendement 148
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die 
voldoet aan de voorwaarden die door de 
lidstaten zijn vastgesteld;

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen; dringt er bij de lidstaten op 
aan om een model van discretionaire en te 
allen tijde herroepbare vergunningen in te 
voeren;

Or. cs

Amendement 149
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die voldoet 
aan de voorwaarden die door de lidstaten 
zijn vastgesteld;

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; benadrukt 
dat de lidstaten de bureaucratie zouden 
moeten beperken voor het introduceren 
van nieuwe gokdiensten en controle 
moeten uitoefenen gericht op 
voorlichting; dringt er bij de lidstaten op 
aan om een vergunningenmodel in te 
voeren, waarmee elke Europese aanbieder 
van gokdiensten een vergunning kan 
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aanvragen die voldoet aan de voorwaarden 
die door de lidstaten zijn vastgesteld; wijst 
op de noodzaak om modellen van 
elektronische certificatie en classificatie 
in te voeren, zodat het risico op 
consumentenoplichting kleiner wordt;

Or. lt

Amendement 150
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die voldoet 
aan de voorwaarden die door de lidstaten 
zijn vastgesteld;

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; benadrukt 
dat de lidstaten de bureaucratie zouden 
moeten beperken voor het introduceren 
van nieuwe gokdiensten controle moeten 
uitoefenen gericht op voorlichting; dringt 
er bij de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten 
een vergunning kan aanvragen die voldoet 
aan de voorwaarden die door de lidstaten 
zijn vastgesteld; wijst op de noodzaak om 
modellen van elektronische certificatie en 
classificatie in te voeren, zodat het risico 
op consumentenoplichting kleiner wordt;

Or. lt

Amendement 151
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
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dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een
vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten
een vergunning kan aanvragen die 
voldoet aan de voorwaarden die door de 
lidstaten zijn vastgesteld;

dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen, een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken en 
garanderen dat elk vergunningenmodel 
het voor elke Europese aanbieder van 
gokdiensten die voldoet aan de 
voorwaarden die door de lidstaten zijn 
vastgesteld, mogelijk maakt dat deze een 
vergunning krijgt, en dat administratieve 
lasten worden vermeden door 
overlappende vereisten en controles 
tussen de lidstaten te vermijden;

Or. en

Amendement 152
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om een 
vergunningenmodel in te voeren, 
waarmee elke Europese aanbieder van 
gokdiensten een vergunning kan 
aanvragen die voldoet aan de 
voorwaarden die door de lidstaten zijn 
vastgesteld;

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak 
dat lidstaten die de gokmarkt op internet 
openen, volledige transparantie 
veiligstellen en een concurrentie zonder 
discriminatie mogelijk maken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om vergunningen met 
restricties te introduceren die transparant 
en non-discriminatoir zijn en het 
algemeen belang en de bescherming van 
de consument dienen;

Or. es

Amendement 153
Simon Busuttil, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning moeten 
worden ingevoerd, waarbij de vereisten 
waaraan is voldaan en de controles die 
zijn verricht in overige lidstaten, ook 
werkelijk worden erkend;

Or. en

Amendement 154
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. benadrukt dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
onderkent echter dat de administratieve 
lasten beperkt moeten blijven tot de kosten 
die zijn verbonden aan het aanvragen van 
een vergunning met behoud van het 
primaat van de toezichthouder in de 
lidstaat waar de vergunning is 
aangevraagd; is daarnaast van mening 
dat het noodzakelijk is het vertrouwen te 
versterken tussen de nationale 
toezichthouders middels een nauwere 
administratieve samenwerking;

Or. fr

Amendement 155
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is;

Or. pt

Amendement 156
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is;

Or. en

Amendement 157
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing dient te 
zijn;
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meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 158
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is;

Or. fr

Amendement 159
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat evenwel vereenvoudigde 
procedures voor het aanvragen van een 
vergunning in meerdere lidstaten met 
succes kunnen worden ingevoerd;
benadrukt verder dat lidstaten bilaterale 
overeenkomsten kunnen sluiten teneinde, 
waar nodig, de gokactiviteiten tussen hun 
landen te reguleren;

Or. en
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Amendement 160
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
automatische wederzijdse erkenning van 
nationale vergunningen op de gokmarkt 
onder de huidige omstandigheden niet 
van toepassing is, maar dat met het oog op 
de beginselen van de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures 
moeten worden ingevoerd voor aanbieders 
die al beschikken over een vergunning in 
één lidstaat en een vergunning aanvragen
in andere lidstaten;

Or. it

Amendement 161
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning, zowel 
voor online gokdistributiekanalen als 
traditionele gokdistributiekanalen op 
basis van persoonlijk contact, in meerdere 
lidstaten moeten worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 162
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt niet van toepassing is, 
maar dat met het oog op de interne markt 
evenwel vereenvoudigde procedures voor 
het aanvragen van een vergunning in 
meerdere lidstaten moeten worden 
ingevoerd;

8. is van mening dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van vergunningen 
op de gokmarkt momenteel niet van 
toepassing is, maar dat met het oog op de 
interne markt evenwel vereenvoudigde 
procedures voor het aanvragen van een 
vergunning in meerdere lidstaten moeten 
worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 163
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de “actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de 
bescherming van jongeren worden 
vastgelegd; meent dat als een aanbieder 
aantoont aan deze minimumnormen te 
voldoen, de andere lidstaten dit moeten 
erkennen, maar wel de mogelijkheid 
moeten hebben, verdere voorwaarden te 
stellen; is van mening dat een Europese 
gedragscode voor onlinegokken een eerste 
stap zou kunnen zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de “actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

9. dringt aan op een gemeenschappelijk 
regelgevingskader, waarin hoge 
minimumnormen op het gebied van de 
preventie van gokverslaving en 
wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

Or. en

Amendement 165
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, om 
onnodige administratieve lasten te 
vermijden, maar wel de mogelijkheid 
moeten hebben, verdere voorwaarden te 
stellen; is van mening dat een Europese 
gedragscode voor onlinegokken een eerste 
stap zou kunnen zijn;

Or. de
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Amendement 166
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving
en wedstrijdmanipulatie en de 
bescherming van jongeren worden 
vastgelegd; meent dat als een aanbieder 
aantoont aan deze minimumnormen te 
voldoen, de andere lidstaten dit moeten 
erkennen, maar wel de mogelijkheid 
moeten hebben, verdere voorwaarden te 
stellen; is van mening dat een Europese 
gedragscode voor onlinegokken een eerste 
stap zou kunnen zijn;

9. dringt met het oog op het beginsel van 
"actieve subsidiariteit" aan op de instelling 
van een gemeenschappelijk en dwingend
regelgevingskader, waarin hoge 
minimumnormen worden vastgelegd op 
een aantal gebieden zoals de strijd tegen 
het aanbieden van illegale 
onlinekansspelen, de preventie van 
gokverslaving, de bescherming van 
jongeren, de strijd tegen de criminaliteit 
en de waarborg van de integriteit van de 
sport; nodigt daarom de Commissie uit te 
komen met een richtlijn over deze 
onderwerpen; 

Or. fr

Amendement 167
Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de “actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 

9. dringt aan op een gemeenschappelijk 
regelgevingskader, waarin hoge 
minimumnormen op het gebied van de 
preventie van gokverslaving en 
wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken, zoals de Overeenkomst 
inzake de workshop van de CEN, een 
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zijn; eerste stap op weg naar een dergelijk 
kader zou kunnen zijn;

Or. en

Amendement 168
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent 
dat als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel 
de mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

9. dringt er bij de Commissie op aan alle 
beschikbare opties te bestuderen om, met 
het oog op het beginsel van de "actieve 
subsidiariteit" te komen tot een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; is van 
mening dat een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

Or. fr

Amendement 169
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge normen of, waar nodig, een 
gecoördineerde aanpak in aanvulling op 
nationale normen, op het gebied van de 
preventie van gokverslaving en 
wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
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minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel 
de mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

van jongeren worden vastgelegd; herhaalt 
zijn standpunt dat op een gevoelig gebied 
als kansspelen, zelfregulering door de 
bedrijfstak slechts een aanvulling op de 
wetgeving kan zijn en deze niet kan 
vervangen; neemt kennis van initiatieven 
op het vlak van zelfregulering, die door 
verenigingen van publieke en 
commerciële aanbieders van kansspelen 
zijn genomen met betrekking tot 
verantwoord gokken en overige normen;

Or. en

Amendement 170
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

9. dringt met het oog op het 
subsidiariteitsbeginsel aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, 
onverminderd de nationale rechtsregels 
die het verstrekken van een vergunning 
kunnen verbieden; is van mening dat een 
Europese gedragscode voor onlinegokken 
een eerste stap zou kunnen zijn;

Or. pt

Amendement 171
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de “actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel 
de mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de “actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge normen of, waar nodig, een 
gecoördineerde aanpak in aanvulling op 
nationale normen, op het gebied van de 
preventie van gokverslaving en 
wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; herhaalt 
zijn standpunt dat op een gevoelig gebied 
als kansspelen, zelfregulering door de 
bedrijfstak slechts een aanvulling op de 
wetgeving kan zijn en deze niet kan 
vervangen; neemt kennis van initiatieven 
op het vlak van zelfregulering, die door 
verenigingen van publieke en 
commerciële aanbieders van kansspelen 
zijn genomen met betrekking tot 
verantwoord gokken en overige normen; 
verwerpt het idee om de Overeenkomst 
inzake een workshop van de CEN over 
gokmaatregelen op afstand, die niet 
bindend is en slechts een weerslag vormt 
van de laagste gemeenschappelijke deler 
onder commerciële aanbieders van online 
kansspelen, tot sjabloon te maken van een 
wettelijk kader voor de EU;

Or. en

Amendement 172
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren en kwetsbare personen



PE469.976v02-00 76/121 AM\876822NL.doc

NL

als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

worden vastgelegd; meent dat als een 
aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

Or. fr

Amendement 173
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren en andere kwetsbare groepen
worden vastgelegd; meent dat als een 
aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

Or. fr

Amendement 174
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge minimumnormen op het 
gebied van de preventie van gokverslaving 
en wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

9. dringt met het oog op het beginsel van 
de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, 
waarin hoge normen op het gebied van de 
preventie van gokverslaving en 
wedstrijdmanipulatie en de bescherming 
van jongeren worden vastgelegd; meent dat 
als een aanbieder aantoont aan deze 
minimumnormen te voldoen, de andere 
lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de 
mogelijkheid moeten hebben, verdere 
voorwaarden te stellen; is van mening dat 
een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen 
zijn;

Or. es

Amendement 175
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beklemtoont dat de lidstaten meer 
actie moeten ondernemen om te 
voorkomen dat illegale aanbieders hun 
kansspelen online aanbieden, 
bijvoorbeeld door een zwarte lijst op te 
stellen van illegale aanbieders van 
kansspelen en door banken en 
creditcardmaatschappijen te dwingen 
geen toestemming te geven voor 
transacties tussen hun klanten en deze 
illegale aanbieders van kansspelen;

Or. en

Amendement 176
Louis Grech
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat een pan-Europese 
gedragscode voor kansspelen op het 
internet de rechten en plichten van zowel 
aanbieders als consumenten moet 
omvatten; is van mening dat een 
dergelijke gedragscode eraan moet 
bijdragen dat er verantwoorde kansspelen 
worden geboden, dat een hoge mate van 
bescherming voor de spelers, met name 
ten aanzien van minderjarigen en overige 
kwetsbare personen, wordt gegarandeerd, 
dat zowel op EU- als op nationaal niveau 
mechanismen ter bestrijding van 
cybercriminaliteit, fraude en misleidende 
reclame worden ondersteund, en dat 
uiteindelijk een kader van beginselen en 
regels wordt geboden dat ervoor zorgt dat 
de consument overal in de EU dezelfde 
mate van bescherming geniet;

Or. en

Amendement 177
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig 
eveneens over een intensievere 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 178
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig 
eveneens over een intensievere 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

10. dringt er bij de Commissie op aan alle 
opties te bestuderen om te komen tot deze 
minimumnormen indien er niet op een 
andere wijze overeenstemming wordt 
bereikt; meent dat indien nodig eveneens 
over een intensievere samenwerking tussen 
de lidstaten moet worden nagedacht;

Or. fr

Amendement 179
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig
eveneens over een intensievere 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

10. dringt er bij de Commissie op aan een
passend middel voor samenwerking 
tussen de lidstaten in de context van het 
VWEU voor te stellen en mogelijk te 
maken; meent dat eveneens over een 
intensievere samenwerking tussen de 
lidstaten moet worden nagedacht;
benadrukt dat hechtere samenwerking 
vereist is, met name ten aanzien van de 
bescherming van de consument en de 
bestrijding van illegale aanbieders;

Or. en

Amendement 180
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig 
eveneens over een intensievere 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

10. dringt er bij de Commissie op aan de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
gebied van bestrijding van gokverslaving 
en fraude tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 181
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig 
eveneens over een intensievere
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

10. dringt er bij de Commissie op aan, met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een betere
samenwerking tussen de regelgevers van
de lidstaten te stimuleren op de gebieden 
die relevant zijn voor onlinegokspelen;

Or. pt

Amendement 182
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig 
eveneens over een intensievere 

10. dringt er bij de Commissie op aan een
passend middel voor samenwerking 
tussen de lidstaten in de context van het 
VWEU voor te stellen indien er niet op een 
andere wijze overeenstemming wordt 
bereikt;
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samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

Or. en

Amendement 183
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig 
eveneens over een intensievere 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

10. dringt er bij de Commissie op aan een
passend middel voor samenwerking 
tussen de lidstaten in de context van het 
VWEU voor te stellen indien er niet op een 
andere wijze overeenstemming wordt 
bereikt; meent dat indien nodig eveneens 
over een intensievere samenwerking tussen 
de lidstaten moet worden nagedacht;

Or. en

Amendement 184
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze 
minimumnormen voor te stellen indien er 
niet op een andere wijze overeenstemming 
wordt bereikt; meent dat indien nodig 
eveneens over een intensievere 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze normen voor te 
stellen indien er niet op een andere wijze 
overeenstemming wordt bereikt; meent dat 
indien nodig eveneens over een 
intensievere samenwerking tussen de 
lidstaten moet worden nagedacht;

Or. es

Amendement 185
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze minimumnormen 
voor te stellen indien er niet op een andere 
wijze overeenstemming wordt bereikt; 
meent dat indien nodig eveneens over een 
intensievere samenwerking tussen de 
lidstaten moet worden nagedacht;

10. dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn betreffende deze minimumnormen 
voor te stellen indien er niet op een andere 
wijze overeenstemming wordt bereikt; 
meent dat indien nodig eveneens over een 
intensievere samenwerking tussen de 
lidstaten moet worden nagedacht, ten einde 
in afwachting van voorstellen van de 
Commissie tot een meer uniforme aanpak 
van de gokwetgeving te komen;

Or. en

Amendement 186
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten samen op aan om de door de 
lidstaten vastgestelde voorwaarden
doelmatig te controleren en overtredingen 
aan te pakken;

11. dringt er bij de Commissie als hoedster 
van de Verdragen op aan ermee door te 
gaan doelmatig de naleving van de EU-
wetgeving te controleren en overtredingen 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 187
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten samen op aan om de door de 
lidstaten vastgestelde voorwaarden 
doelmatig te controleren en overtredingen 
aan te pakken;

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten samen op aan om de door de 
lidstaten vastgestelde voorwaarden 
doelmatig te controleren;
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Or. en

Amendement 188
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten samen op aan om de door de 
lidstaten vastgestelde voorwaarden 
doelmatig te controleren en overtredingen 
aan te pakken;

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten samen op aan om de door de 
lidstaten vastgestelde voorwaarden 
doelmatig te controleren en overtredingen 
aan te pakken door het toepassen van 
economische sancties; 

Or. lt

Amendement 189
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten samen op aan om de door de 
lidstaten vastgestelde voorwaarden 
doelmatig te controleren en overtredingen 
aan te pakken;

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten samen op aan om de door de 
lidstaten vastgestelde voorwaarden 
doelmatig te controleren en overtredingen 
aan te pakken door het toepassen van 
economische sancties;

Or. lt

Amendement 190
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. respecteert het recht van de 
lidstaten om repressieve maatregelen 
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tegen illegale online kansspelen te nemen; 
ondersteunt, ter vergroting van de 
efficiëntie van de strijd tegen illegale 
online kansspelen, de introductie van een 
regelgevingsprincipe op basis waarvan 
een aanbieder van kansspelen alleen in 
een lidstaat kan opereren (of de vereiste 
nationale vergunning kan aanvragen) 
indien deze niet in enige overige EU-
lidstaat in strijd met de wet handelt;

Or. en

Amendement 191
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. respecteert het recht van de 
lidstaten om een breed scala aan 
repressieve maatregelen tegen illegale 
online kansspelen te nemen; pleit, ter 
vergroting van de efficiëntie van de strijd 
tegen illegale online kansspelen op EU-
niveau, voor de introductie van een 
regelgevingsprincipe op basis waarvan 
een aanbieder van kansspelen alleen in 
een lidstaat kan opereren (of de vereiste 
nationale vergunning kan aanvragen) 
indien deze niet in enige overige EU-
lidstaat in strijd met de wet handelt;

Or. en

Amendement 192
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. respecteert het recht van de 
lidstaten om een breed scala aan 
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repressieve maatregelen tegen illegale 
online kansspelen te nemen; ondersteunt, 
ter vergroting van de efficiëntie van de 
strijd tegen illegale online kansspelen, de 
introductie van een regelgevingsprincipe 
op basis waarvan een aanbieder van 
kansspelen alleen in een lidstaat kan 
opereren (of de vereiste nationale 
vergunning kan aanvragen) indien deze 
niet in enige overige EU-lidstaat in strijd 
met de wet handelt;

Or. en

Amendement 193
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
haar onderzoek naar de mogelijke 
inconsistenties van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake kansspelen (offline en 
online) met het VWEU voort te zetten en 
waar nodig de inbreukprocedures die 
reeds vanaf 2008 lopen, voort te zetten ten 
einde alsnog voor de vereiste consistentie 
te zorgen;

Or. en

Amendement 194
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf - 12 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- 12. is van oordeel dat dit aspect van de 
regelgeving onder andere het volgende 
moet omvatten:
1) een EU-systeem dat ontworpen is voor 
de juiste en transparante toepassing van 
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de praktijk van niet-overlapping van 
controles en verplichtingen voor 
aanbieders die hun diensten willen 
aanbieden in een andere lidstaat;
2) uniforme veiligheidsmechanismen die 
ervoor zorgen dat de consument toegang 
heeft tot veilige en kwalitatief 
hoogwaardige producten op een 
gereguleerde Europese gokmarkt;
3) pan-Europese maatregelen ten behoeve 
van een solide en doelmatige bescherming 
tegen minderjarig gokken, dwangmatig 
gokken, misleidende reclame, het 
witwassen van geld en fraude;

Or. en

Amendement 195
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over de mogelijke 
fragmentering van de Europese 
onlinegokmarkt, die een legaal aanbod 
met name in de kleinere lidstaten 
bemoeilijkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 196
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over de mogelijke 
fragmentering van de Europese 
onlinegokmarkt, die een legaal aanbod 
met name in de kleinere lidstaten 
bemoeilijkt;

Schrappen
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Or. en

Amendement 197
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over de mogelijke 
fragmentering van de Europese 
onlinegokmarkt, die een legaal aanbod 
met name in de kleinere lidstaten 
bemoeilijkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 198
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over de mogelijke 
fragmentering van de Europese 
onlinegokmarkt, die een legaal aanbod met 
name in de kleinere lidstaten bemoeilijkt;

12. is bezorgd over de mogelijke 
fragmentering van de Europese 
onlinegokmarkt, die een legaal aanbod met 
name in de kleinere lidstaten bemoeilijkt;
roept de Commissie op de creatie van een 
gelijk speelveld te bevorderen, zodat 
kleinere lidstaten in dezelfde positie 
verkeren als hun grotere buurlanden 
wanneer het gaat om het aantrekken van 
dienstverleners uit overige lidstaten om op 
hun grondgebied actief te zijn;

Or. en

Amendement 199
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert de Commissie als 
hoedster van de Verdragen aan haar 
plicht om snel in te grijpen bij ontvangst 
van klachten over schendingen van de 
vrijheden die zijn opgenomen in de 
Verdragen; vraagt de Commissie derhalve 
om dringend en stelselmatig de bestaande 
inbreukprocedures voort te zetten en 
eventuele nieuwe in te stellen;

Or. en

Amendement 200
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat de fragmentatie 
binnen de goksector een Europese 
wetgevende oplossing vereist en dat 
derhalve wettelijke maatregelen op 
nationaal niveau niet toereikend zijn; 
gelooft dat gerichte regelgeving het 
fundament kan vormen van deze 
Europese oplossing en dat zo gezorgd kan 
worden voor een legitiem aanbod van 
diensten en voor de bescherming van 
consument en speler op de gokmarkt;

Or. en

Amendement 201
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
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nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen geen soelaas bieden; meent dat 
het GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

nationale regelgevende instanties met 
voldoende bevoegdheden onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen geen soelaas bieden; meent dat 
het GREF-netwerk, het "European 
Regulatory Platform" evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

Or. de

Amendement 202
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen geen soelaas bieden; meent dat 
het GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
zwarte markt op te treden; meent dat met 
name voor de identificatie van spelers en 
de bestrijding van het witwassen van geld 
nationale op zichzelf staande oplossingen 
geen soelaas bieden; meent dat het GREF-
netwerk evenals het informatiesysteem 
voor de interne markt hiervoor als basis 
kan dienen;

Or. fr

Amendement 203
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
zwarte markt op te treden; meent dat met 
name voor de identificatie van spelers en 
de bestrijding van het witwassen van geld 
nationale op zichzelf staande oplossingen 
geen soelaas bieden; meent dat het 
GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

13. is van mening dat de instelling van 
een regulerende instantie met voldoende 
bevoegdheden in elke lidstaat een 
noodzakelijke stap is richting een betere 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving; dringt in deze context aan op 
een intensivering van de samenwerking 
tussen nationale regelgevende instanties 
onder coördinatie van de Europese 
Commissie, teneinde gemeenschappelijke 
normen te ontwikkelen en gezamenlijk 
tegen de zwarte markt op te treden; meent 
dat het informatiesysteem voor de interne 
markt voor een dergelijke administratieve 
samenwerking als basis kan dienen;

Or. fr

Amendement 204
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen geen soelaas bieden; meent 
dat het GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties in 
overleg met de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk op te treden
tegen aanbieders van online kansspelen 
die in een of meer lidstaten actief zijn 
zonder de vereiste vergunning; meent dat 
met name voor de bestrijding van het 
witwassen van geld, wedstrijdmanipulatie 
en overige, vaak georganiseerde vormen 
van criminaliteit nationale op zichzelf 
staande oplossingen geen soelaas bieden; 
wijst op de debatten in de Raad over de 
vraag of en hoe het informatiesysteem 
voor de interne markt kan bijdragen aan 
een effectievere samenwerking tussen de 
nationale regelgevende instanties;
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Or. en

Amendement 205
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen geen soelaas bieden; meent dat 
het GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties op 
instigatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen niet altijd soelaas bieden; 
meent dat het GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

Or. en

Amendement 206
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen geen soelaas bieden; meent 
dat het GREF-netwerk evenals het 

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties in 
overleg met de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk op te treden
tegen aanbieders van online kansspelen 
die in een of meer lidstaten actief zijn 
zonder de vereiste vergunning voor alle 
kansspelen die zij aanbieden; meent dat 
met name voor de bestrijding van het 
witwassen van geld, wedstrijdmanipulatie 
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informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

en overige, vaak georganiseerde vormen 
van criminaliteit nationale op zichzelf 
staande oplossingen geen soelaas bieden; 
wijst op de debatten in de Raad over de 
vraag of en hoe het informatiesysteem 
voor de interne markt kan bijdragen aan 
een effectievere samenwerking tussen de 
nationale regelgevende instanties;

Or. en

Amendement 207
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de 
zwarte markt op te treden; meent dat met 
name voor de identificatie van spelers en 
de bestrijding van het witwassen van geld 
nationale op zichzelf staande oplossingen 
geen soelaas bieden; meent dat het GREF-
netwerk evenals het informatiesysteem 
voor de interne markt hiervoor als basis 
kan dienen;

13. dringt derhalve aan op een 
intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen, goede praktijken uit te 
wisselen en gezamenlijk tegen de zwarte 
markt op te treden; meent dat met name 
voor de identificatie van spelers en de 
bestrijding van het witwassen van geld 
nationale op zichzelf staande oplossingen 
geen soelaas bieden; meent dat de 
denktank European Regulatory Platform 
(ERP), het GREF-netwerk en het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kunnen dienen;

Or. fr

Amendement 208
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt derhalve aan op een 13. dringt derhalve aan op een 
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intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties onder 
coördinatie van de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk tegen de
illegale zwarte markt op te treden; meent 
dat met name voor de identificatie van 
spelers en de bestrijding van het witwassen 
van geld nationale op zichzelf staande 
oplossingen geen soelaas bieden; meent dat 
het GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

intensivering van de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties in 
overleg met de Europese Commissie, 
teneinde gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen en gezamenlijk op te treden
tegen aanbieders van online kansspelen 
die in een of meer lidstaten actief zijn 
zonder de vereiste vergunning voor alle 
kansspelen die zij aanbieden; meent dat 
met name voor de bestrijding van het 
witwassen van geld, wedstrijdmanipulatie 
en overige, vaak georganiseerde vormen 
van criminaliteit nationale op zichzelf 
staande oplossingen geen soelaas bieden; 
meent dat het GREF-netwerk evenals het 
informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

Or. en

Amendement 209
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. eist doeltreffender manieren ter 
bestrijding van criminaliteit en het 
witwassen van geld; stelt voor om het 
passief bewaren van geld op 
spelersrekeningen te verbieden;

Or. fi

Amendement 210
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie een voorstel 
te doen voor een vierde antiwitwasrichtlijn 
die van toepassing is op alle 
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onlinegokdiensten;

Or. it

Amendement 211
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van oordeel dat als men 
doelmatig het probleem van gokkende 
kinderen wil voorkomen, de 
leeftijdsverificatie van de klant dient te 
geschieden op basis van een robuust 
identificatie- en verificatieproces, 
voorafgaand aan de spelactiviteiten (met 
inbegrip van gratis spelactiviteiten of 
gratis speelgeld);

Or. en

Amendement 212
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt in verband hiermee aan op 
gemeenschappelijke normen ter 
bescherming van personen onder de 18 in 
de vorm van verplichte beperkingen op 
het aannemen van financiële middelen 
middels betalingsinstrumenten, dit met 
behulp van identificatie van de beoogde 
overmaker (blokkering van 
overschrijvingen van rekeningen of 
betaalkaarten van personen onder de 18), 
alsook op beperkingen op de 
overschrijving van financiële middelen 
tussen spelersaccounts op websites van 
aanbieders van onlinekansspelen en 
andere;
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Or. cs

Amendement 213
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. dringt in dit verband tevens aan op 
gemeenschappelijke normen ten aanzien 
van een wettelijk verplichting voor 
aanbieders van onlinekansspelen om een 
verbod op deelname door personen onder 
de 18 te plaatsen op hun websites, alsook 
om een waarschuwing aan te brengen 
tegen risicovol gedrag en pathologisch 
gokken, met daarbij een link naar de 
nationale organisatie voor deskundig 
advies op dit vlak en de officiële 
behandelingscentra voor pathologisch 
gokken;

Or. cs

Amendement 214
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken;

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken; eist dat er op 
doeltreffende wijze tegen probleemgokken 
wordt opgetreden, onder andere door een 
spelverbod en verplichte, maar door de 
klant zelf opgelegde, aan een bepaalde 
tussenperiode gebonden drempels; 
benadrukt dat voor een mogelijke 
verhoging van de drempel bovendien een 
wachttijd moet worden vastgesteld;
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Or. fi

Amendement 215
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken;

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken; onderstreept het 
belang van statistieken uit onafhankelijke 
bronnen, met name ten aanzien van 
gokverslaving.

Or. en

Amendement 216
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken;

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
van alle kanalen (online en offline) 
binnen de gokmarkt en de gokverslaving 
te verzamelen en openbaar te maken
teneinde alomvattende gegevens te bieden 
over de algehele gokmarkt in de EU;

Or. en

Amendement 217
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken;

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om zich meer bezig te 
houden met onderzoek op het gebied van 
de prevalentie, het ontstaan en de 
behandeling van gokverslaving en om 
statistische informatie over de 
onlinegokmarkten en de gokverslaving in 
de EU te verzamelen en openbaar te 
maken;

Or. cs

Amendement 218
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken;

14. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om kennis te nemen van 
studies die reeds op dit vlak zijn verricht 
en om daarnaast statistische informatie 
over de onlinegokmarkten en de 
gokverslaving in de EU te verzamelen en 
openbaar te maken;

Or. en

Amendement 219
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de nationale regelgevende 
instanties tevens op om in samenwerking 
met de Commissie een verkennende 
economisch-juridische analyse te maken 
van de situatie in de verschillende 
lidstaten en de gevolgen van de exploitatie 
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van onlinekansspelen voor de 
volksgezondheid en de financiële situatie 
en rechten van derde personen (met name 
de zogeheten "medeverslaafden" en de 
schuldeisers);

Or. cs

Amendement 220
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert eraan dat de lidstaten het 
recht hebben om particulier winstbejag 
van de goksector uit te sluiten en het 
beheer van kansspelen te beperken tot 
overheids- of liefdadigheidsinstellingen;

Or. en

Amendement 221
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spoort de Commissie aan het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2005/60/EG1 te herzien en uit te breiden 
met het oog op witwaspraktijken met 
betrekking tot alle kansspelen op internet;

Or. fr

Amendement 222
Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
                                               
1 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. stelt vast dat de gokmarkt volgens 
een onlangs gepubliceerd onderzoek2 de 
sector is waarin het ontbreken van een 
mechanisme voor alternatieve 
geschillenbeslechting het vaakst als een 
gemis wordt beschouwd; pleit er daarom 
voor dat nationale regelgevende instanties  
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting voor de 
onlinegoksector in het leven zouden 
kunnen roepen;

Or. de

Amendement 223
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt erop aan minimumnormen 
die in heel Europa gelden in te voeren met 
betrekking tot elektronische identificatie; 
registratie moet zodanig worden 
uitgevoerd dat de identiteit van de speler 
wordt vastgesteld en tegelijkertijd wordt 
geverifieerd dat de gokker over maximaal 
één spelersrekening per gokbedrijf 
beschikt;

Or. fi

Amendement 224
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

                                               
2 Onderzoek betreffende grensoverschrijdende alternatieve geschillenbeslechting in de Europese Unie, 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=41671
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op de directe kosten voor de 
gezondheidsstelsels van de behandeling 
van pathologisch gokken en roept de 
lidstaten om die reden op om zorg te 
dragen voor voldoende aansluitende 
professionele ambulante hulp teneinde te 
voorkomen dat behandelde verslaafden 
een terugval krijgen;

Or. cs

Amendement 225
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept op tot hechtere 
samenwerking en betere coördinatie 
tussen de EU-lidstaten, Europol en 
Eurojust in de strijd tegen illegaal 
gokken, fraude, het witwassen van geld en 
overige financiële criminaliteit op het vlak 
van online gokken;

Or. en

Amendement 226
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert de Commissie eens te 
meer aan het belang van financiering uit 
loterijen van sport en levensmiddelen, en 
vraagt met klem dat de Commissie 
maatregelen voorstelt om deze 
maatschappelijke functie te behouden; 
herinnert in dat opzicht ook aan de 
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conclusies van de Raad van 10 december 
2010;

Or. en

Amendement 227
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Tussenkop 3

Ontwerpresolutie Amendement

Gokken en sport Gokken en sport: de noodzaak de 
integriteit te waarborgen

Or. fr

Amendement 228
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Tussenkop 3

Ontwerpresolutie Amendement

Gokken en sport Gokken en sport, liefdadigheid en het 
algemeen belang

Or. en

Amendement 229
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken van 
sport een risico voor de integriteit van de 
sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 
in heel Europa moet worden aangepakt;

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken van 
sport een risico voor de integriteit van de 
sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat een gemeenschappelijke 
definitie van sportmanipulatie en -fraude 
moet worden opgesteld en dat
wedstrijdmanipulatie in heel Europa moet 
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worden aangepakt;

Or. en

Amendement 230
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Piotr Borys, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen
met name op wedstrijden in kleinere 
takken van sport een risico voor de 
integriteit van de sport kunnen vormen; is 
derhalve van mening dat sport- en 
wedstrijdmanipulatie in heel Europa moet 
worden aangepakt;

16. stelt vast dat het risico op fraude bij 
sportwedstrijden, ook al heeft dat risico 
altijd bestaan, groter is sinds de opkomst 
van de onlinekansspelen; benadrukt dat 
dit risico met name bestaat bij wedstrijden 
in kleinere takken van sport, waarmee een 
erkend risico voor de integriteit van de 
sport ontstaat, is derhalve van mening dat 
sport- en wedstrijdmanipulatie in heel 
Europa moet worden aangepakt;

Or. fr

Amendement 231
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken 
van sport een risico voor de integriteit van 
de sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 
in heel Europa moet worden aangepakt;

16. bevestigt zijn standpunt dat de 
verspreiding van grensoverschrijdende 
online sportweddenschappen een 
bedreiging voor de integriteit van de sport 
kan vormen; benadrukt dat het voor de 
sport van cruciaal belang is om 
sportevenementen geloofwaardig en 
eerlijk te houden; vindt dat de Europese 
Unie een belangrijker rol moet spelen bij 
het waarborgen van de integriteit van 
sport, een doel dat moet worden 
nagestreefd door alle belanghebbenden; 
vraagt derhalve om de vestiging van een 
Europees Agentschap voor integriteit en 
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fair play in de sport overeenkomstig 
artikelen 6, 83 en 165 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, met een specifiek mandaat voor 
bevordering van voorlichting aan spelers 
en coördinatie van actie tegen fraude en 
corruptie in de sport, door informatie en 
deskundigheid uit te wisselen en door een 
gemeenschappelijke definitie voor 
overtredingen en sancties voor sport- en 
wedstrijdmanipulatie te hanteren;

Or. en

Amendement 232
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken van 
sport een risico voor de integriteit van de 
sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 
in heel Europa moet worden aangepakt;

16. stelt vast dat illegale
sportweddenschappen met name op 
wedstrijden in kleinere takken van sport 
een risico voor de integriteit van de sport 
kunnen vormen; is derhalve van mening 
dat algemene definities van sport- en 
wedstrijdmanipulatie moeten worden 
opgesteld en dat deze vorm van fraude in 
heel Europa moet worden aangepakt;

Or. it

Amendement 233
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken 
van sport een risico voor de integriteit van 
de sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 

16. stelt vast dat sportweddenschappen een 
risico voor de integriteit van de sport 
kunnen vormen; blijft van mening dat 
sportweddenschappen een soort van 
commercieel gebruik van sportwedstrijden 
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in heel Europa moet worden aangepakt; zijn en beveelt aan om de rechten van 
organisatoren van sportwedstrijden 
wettelijk vast te leggen in Europees en 
nationaal recht, en om de samenwerking 
tussen de sportsector en de bevoegde 
nationale rechtshandhavingsautoriteiten 
verder uit te bouwen;

Or. de

Amendement 234
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken van 
sport een risico voor de integriteit van de 
sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 
in heel Europa moet worden aangepakt;

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken van 
sport en delen van een wedstrijd een risico 
voor de integriteit van de sport kunnen 
vormen; is derhalve van mening dat sport-
en wedstrijdmanipulatie in heel Europa 
moet worden aangepakt;

Or. cs

Amendement 235
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken van 
sport een risico voor de integriteit van de 
sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 
in heel Europa moet worden aangepakt;

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken van 
sport een risico voor de integriteit van de 
sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 
in heel Europa moet worden aangepakt;
dringt er bij de lidstaten op aan deze 
fraude onder te brengen in het strafrecht 
om beïnvloeding van weddenschappen en 
sportresultaten doelmatig te kunnen 
bestraffen;
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Or. fr

Amendement 236
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt vast dat sportweddenschappen met 
name op wedstrijden in kleinere takken 
van sport een risico voor de integriteit van 
de sport kunnen vormen; is derhalve van 
mening dat sport- en wedstrijdmanipulatie 
in heel Europa moet worden aangepakt;

16. stelt vast dat sportweddenschappen 
zowel op wedstrijden in de overheersende 
takken van sport als op wedstrijden in 
kleinere takken van sport een risico voor de 
integriteit van de sport kunnen vormen; is 
derhalve van mening dat sport- en 
wedstrijdmanipulatie in heel Europa 
harder moet worden aangepakt;

Or. it

Amendement 237
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is daarom van mening dat 
wedstrijdmanipulatie onderwerp moet zijn 
van een gemeenschappelijke definitie op 
Europees niveau en moet worden 
ondergebracht in het strafrecht van alle 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 238
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt het belang van 
voorlichting in de sport en dringt er bij de 
lidstaten en sportfederaties op aan dat er 
regels inzake sportweddenschappen 
worden ingevoerd en dat spelers zowel op 
professioneel als op amateurniveau 
worden voorgelicht;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. blijft van mening dat het bij 
sportweddenschappen gaat om een 
commerciële exploitatie van 
sportwedstrijden en beveelt aan dat de 
Commissie en de lidstaten 
sportwedstrijden vrijwaren van elke 
ongeautoriseerde commerciële exploitatie, 
specifiek door de instelling van een 
"wedrecht" en de erkenning voor 
sportinstellingen van de intellectuele 
eigendomsrechten over de wedstrijden die 
zij organiseren, niet alleen met het oog op 
het garanderen van een billijk deel van de 
winst ten goede van sport op professioneel 
niveau zowel als op amateurniveau, maar 
ook als instrument waarmee het mogelijk 
wordt de strijd aan te gaan met sportieve 
fraude, in het bijzonder gemanipuleerde 
wedstrijden;

Or. fr

Amendement 240
Gianni Pittella
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt het belang van scholing 
in de sport en roept de lidstaten en de 
sportbonden op te verzekeren dat er regels 
bestaan ten aanzien van 
sportweddenschappen en dat de spelers, 
zowel op professioneel niveau als op 
amateurniveau, volledig op de hoogte zijn 
van deze regels;

Or. it

Amendement 241
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat diverse Europese 
landen reeds strikte wetgeving hebben 
aangenomen tegen het witwassen van geld 
door middel van sportweddenschappen, 
tegen wedstrijdmanipulatie (waarbij dit 
laatste wordt geclassificeerd als een 
specifiek strafbaar feit) en tegen 
belangenconflicten tussen aanbieders van 
sportweddenschappen en sportclubs, 
-teams of actieve atleten;

Or. en

Amendement 242
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. drukt zijn bezorgdheid uit over de 
verbanden tussen criminele organisaties 
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en de ontwikkeling van match-fixing met 
betrekking tot online weddenschappen, 
waarvan de winsten weer worden gebruikt 
voor overige criminele activiteiten;

Or. en

Amendement 243
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Commissie op te zoeken 
naar manieren waarop de opbrengsten 
van sportweddenschappen stelselmatig 
kunnen worden gebruikt om de integriteit 
van sportcompetities te waarborgen en 
deze te vrijwaren tegen 
wedstrijdmanipulatie, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met het feit dat 
financieringsmechanismen niet moeten 
leiden tot een situatie waarvan slechts een 
kleine groep zeer professionele, veelvuldig 
op televisie uitgezonden sporten 
profiteren, terwijl andere sporten en met 
name gewone sporten moeten dulden dat 
de door sportweddenschappen 
gegenereerde financiering vermindert;

Or. en

Amendement 244
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de waarborg van 
de integriteit van sport ook en vooral 
plaats vindt via de ontwikkeling van 
preventiemechanismen ten overstaan van 
de risico's die zijn verbonden aan 
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onlinegok- en weddiensten; moedigt 
daarom de Commissie en de lidstaten aan 
met voorstellen te komen met het oog op 
een versterking van de bewustwording van 
de sportbeoefenaar en de consument op zo 
jong mogelijke leeftijd en op alle niveaus 
(amateurniveau en profniveau);

Or. fr

Amendement 245
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat online aanbieders met 
een vergunning in de EU reeds een rol 
spelen bij het blootleggen van potentiële 
gevallen van corruptie binnen de sport;

Or. en

Amendement 246
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt de Commissie te 
onderzoeken hoe organisatoren van 
sportcompetities en sportwedstrijden een 
eerlijke opbrengst zouden kunnen krijgen 
uit de sportweddenschappen afgesloten op 
hun competities en wedstrijden, waarbij 
zij intellectuele eigendomsrechten krijgen 
op deze competities en wedstrijden, 
bijvoorbeeld via een vorm van 
portretrecht;

Or. nl
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Amendement 247
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. moedigt de totstandbrenging aan 
van een nauwe samenwerking tussen de 
justitiële autoriteiten van de lidstaten en 
de sportorganisaties waardoor doelmatig 
en regelmatig informatie kan worden 
uitgewisseld;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. bevestigt dat instrumenten die 
gericht zijn op het bevorderen van een 
nauwere samenwerking over de grens 
tussen justitiële diensten en 
politiediensten in het leven moeten 
worden geroepen en dat tegelijkertijd 
moet worden voorzien in een 
gestructureerde samenwerking met de 
organisatoren van sportwedstrijden om de 
uitwisseling van informatie te bevorderen 
tussen de sporttakken en de 
overheidsautoriteit voor onderzoek en 
vervolging, bijvoorbeeld door middel van 
de instelling van nationale netwerken en 
contactpunten die speciaal zijn belast met 
de manipulatie van sportwedstrijden;

Or. fr

Amendement 249
Lara Comi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. roept de lidstaten en de Commissie 
op politiesamenwerking te bevorderen 
waarbij alle desbetreffende bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten betrokken 
zijn, met name ten aanzien van de 
preventie van, de opsporing van en het 
onderzoek naar match-fixing in verband 
met sportweddenschappen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. dringt er bij de lidstaten op aan 
dat zij erop toezien dat frauduleuze 
manipulatie van resultaten met het oog op 
financieel of ander gewin wordt 
ondergebracht in het strafrecht met de 
instelling van een strafrechtelijke sanctie 
voor alle ondermijning van de integriteit 
van sportwedstrijden, waaronder 
weddenschappen;

Or. fr

Amendement 251
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. moedigt de lidstaten en de 
Commissie aan om met betrekking tot 
match-fixing gerechtelijke samenwerking 
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tussen nationale onderzoeks- en met 
vervolging belaste autoriteiten te 
bevorderen; roept in dit opzicht de 
lidstaten op te overwegen om speciale 
aanklagers aan te stellen met primaire 
verantwoordelijkheid voor het onderzoek 
naar gevallen van match-fixing;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. benadrukt het belang van 
opleiding in de sport en moedigt de 
lidstaten en de sportbonden aan om 
heldere regels op te stellen op het gebied 
van sportweddenschappen en om 
professionals zowel als amateurs op een 
adequate manier te informeren en op te 
leiden;

Or. fr

Amendement 253
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat een verdere 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt 
derhalve niet tot een verlaging van de 
financiering van sportactiviteiten moet 
leiden;

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten en voor 
liefdadigheidsdoeleinden en doeleinden 
van algemeen belang in de lidstaten; 
meent dat een verdere ontwikkeling van de 
onlinegokmarkt derhalve niet tot een 
verlaging van de financiering van 
sportactiviteiten en 
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liefdadigheidsactiviteiten moet leiden;

Or. en

Amendement 254
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat een verdere 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt
derhalve niet tot een verlaging van de
financiering van sportactiviteiten moet 
leiden;

17. is zich bewust van het bijzondere 
belang van de bijdrage van de 
gokinkomsten voor de financiering van alle 
niveaus van de professionele en 
amateursport in de lidstaten; pleit er 
derhalve voor om te verzekeren dat 
organisatoren van sportweddenschappen 
de sport op adequate wijze financieel 
compenseren;

Or. de

Amendement 255
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat een verdere 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt 
derhalve niet tot een verlaging van de 
financiering van sportactiviteiten moet 
leiden;

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat een verdere 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt 
derhalve niet tot een verlaging van de 
financiering van sportactiviteiten moet 
leiden; is van mening dat alternatieve 
oplossingen voor financiering waarbij de 
aanbieders van sportweddenschappen 
worden betrokken, moeten worden 
bestudeerd; roept op te komen tot 
uitgebalanceerde oplossingen die zowel 
ten goede moeten komen van de 
aanbieders als van de sportsector;
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Or. fr

Amendement 256
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat een verdere 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt 
derhalve niet tot een verlaging van de
financiering van sportactiviteiten moet 
leiden;

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat bij de verdeling van 
deze financiering de minder rijke 
sportbonden, de niet professionele takken 
van sport en de promotie van sportieve 
activiteiten in scholen en voor 
gehandicapten voorrang moeten krijgen; 
meent dat een verdere ontwikkeling van de 
onlinegokmarkt derhalve gepaard moet 
gaan met een betere verdeling van de
financiering van sportactiviteiten;

Or. it

Amendement 257
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat een verdere 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt 
derhalve niet tot een verlaging van de 
financiering van sportactiviteiten moet 
leiden;

17. is zich bewust van het belang van de 
bijdrage van de gokinkomsten voor de 
financiering van sportactiviteiten in de 
lidstaten; meent dat een verdere 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt 
derhalve niet moet leiden tot een verlaging 
van de financiering van sportactiviteiten, 
van de financiering van programma's 
voor de preventie en behandeling van 
problematisch gokken en gokverslaving, 
alsmede van die van onderzoek;

Or. es
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Amendement 258
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept de Commissie op de 
mogelijkheden te overwegen van een 
onafhankelijk functionerend model voor 
de financiering van sporten, dat zo min 
mogelijk belastend is voor de 
gokindustrie, met als doel te zorgen voor 
een duurzaam financieringsmodel voor 
sportevenementen;

Or. en

Amendement 259
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat organisatoren 
van sportwedstrijden beslist een 
eigendomsrecht moeten hebben voor de 
wedstrijden die zij organiseren opdat ze 
beschermd zijn tegen elke 
ongeautoriseerde commerciële exploitatie 
door aanbieders van onlinegokdiensten en 
opdat hun het recht verzekerd wordt op 
een billijk deel van de winst die deze 
aanbieders maken; 

Or. fr

Amendement 260
Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept het belang om te 
erkennen dan de organisators van 
paardenrennen de rechten bezitten van de 
gegevensbestanden van de wedstrijden die 
zij organiseren;

Or. en

Amendement 261
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. benadrukt dat het opstellen van 
dwingende juridische overeenkomsten 
tussen de organisatoren van 
sportwedstrijden en de aanbieders van 
onlinegokdiensten een meer 
uitgebalanceerde verhouding tussen deze 
partijen zou verzekeren;

Or. fr

Amendement 262
Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. erkent het belang aandacht te 
besteden aan de specifieke voorwaarden 
van de dressuur- en volbloedrensport, 
waarin deze verschillen van andere 
sporten waarop gewed kan worden; wijst 
erop dat de nationale tradities en de 
unieke voorwaarden van de dressuur- en 
volbloedrensport vereisen dat eventuele 
acties op EU-niveau op het gebied van 
gokken flexibel genoeg zijn om te 
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voorzien in nationale oplossingen voor het 
gebruik van het Pari Mutuel-model en 
oplossingen die voorzien in een 
levensvatbare sport in Europa;

Or. en

Amendement 263
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; is van 
mening dat gemeenschappelijke 
reclamenormen moeten worden opgesteld 
die kwetsbare consumenten voldoende 
beschermen, maar tegelijkertijd sponsoring 
van internationale evenementen mogelijk 
maken, en dat een verbod op reclames in 
elk geval niet doelmatig is;

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; is van 
mening dat gemeenschappelijke 
reclamenormen moeten worden opgesteld 
die zowel kwetsbare consumenten als de 
gereglementeerde markten voldoende 
beschermen, maar tegelijkertijd sponsoring 
van internationale evenementen mogelijk 
maken, en dat een verbod op reclames in 
elk geval niet doelmatig is;

Or. de

Amendement 264
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; is van 
mening dat gemeenschappelijke
reclamenormen die kwetsbare 
consumenten voldoende beschermen, maar 
tegelijkertijd sponsoring van 
internationale evenementen mogelijk 

18. onderstreept dat een reclameverbod 
voor onlinekansspelen bij grote 
sportevenementen niet doelmatig is; 
benadrukt de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; vraagt 
om het opstellen van reclamenormen die 
kwetsbare consumenten voldoende 
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maken, en dat een verbod op reclames in 
elk geval niet doelmatig is;

beschermen, maar die sponsoring van 
sportevenementen door aanbieders van 
onlinegokdiensten toch mogelijk maken;

Or. en

Amendement 265
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de noodzaak van
pragmatische oplossingen ten aanzien van 
reclame en sponsoring van 
sportevenementen door aanbieders van 
onlinegokdiensten; is van mening dat 
gemeenschappelijke reclamenormen 
moeten worden opgesteld die kwetsbare 
consumenten voldoende beschermen, 
maar tegelijkertijd sponsoring van 
internationale evenementen mogelijk 
maken, en dat een verbod op reclames in 
elk geval niet doelmatig is;

18. wijst op de noodzaak de bevoegdheid 
van de lidstaten te respecteren wat betreft 
de regulering van gokdiensten en de 
manier waarop voor deze diensten reclame 
en publiciteit gemaakt mag worden;

Or. pt

Amendement 266
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de noodzaak van 
pragmatische oplossingen ten aanzien van 
reclame en sponsoring van 
sportevenementen door aanbieders van 
onlinegokdiensten; is van mening dat 
gemeenschappelijke reclamenormen 
moeten worden opgesteld die kwetsbare 
consumenten voldoende beschermen, maar 
tegelijkertijd sponsoring van internationale 
evenementen mogelijk maken, en dat een 

18. wijst op de actuele arresten waarin het 
Hof van Justitie stelt dat, om het doel te 
bereiken de kansspelen in controleerbare 
circuits te kanaliseren, de 
marktdeelnemers met een vergunning een 
betrouwbaar alternatief moeten bieden 
voor de niet-gereglementeerde activiteiten, 
hetgeen onder andere reclame van 
bepaalde omvang en gebruikmaking van
nieuwe distributietechnieken kan 



AM\876822NL.doc 119/121 PE469.976v02-00

NL

verbod op reclames in elk geval niet 
doelmatig is;

impliceren; er moeten gemeenschappelijke 
reclamenormen worden opgesteld die 
kwetsbare consumenten voldoende 
beschermen, maar tegelijkertijd sponsoring 
van internationale evenementen mogelijk 
maken, en dat een verbod op reclames in 
elk geval niet doelmatig is;

Or. de

Amendement 267
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinekansspelen; is van 
mening dat gemeenschappelijke 
reclamenormen moeten worden opgesteld 
die kwetsbare consumenten voldoende 
beschermen, maar tegelijkertijd sponsoring 
van internationale evenementen mogelijk 
maken, en dat een verbod op reclames in 
elk geval niet doelmatig is;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 268
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; is van 
mening dat gemeenschappelijke 
reclamenormen moeten worden opgesteld 
die kwetsbare consumenten voldoende 

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; is van 
mening dat gemeenschappelijke 
reclamenormen moeten worden opgesteld 
die kwetsbare consumenten voldoende 
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beschermen, maar tegelijkertijd 
sponsoring van internationale 
evenementen mogelijk maken, en dat een 
verbod op reclames in elk geval niet 
doelmatig is;

beschermen; is bovendien van mening dat 
het verbod op bepaalde reclamevormen 
een oplossing kan zijn;

Or. it

Amendement 269
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; is van 
mening dat gemeenschappelijke
reclamenormen moeten worden opgesteld 
die kwetsbare consumenten voldoende 
beschermen, maar tegelijkertijd 
sponsoring van internationale evenementen 
mogelijk maken, en dat een verbod op 
reclames in elk geval niet doelmatig is;

18. wijst op de noodzaak van pragmatische 
oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door 
aanbieders van onlinegokdiensten; is van 
mening dat op criteria voor verantwoord 
gokken gebaseerde reclamenormen moeten 
worden opgesteld die tegelijkertijd 
sponsoring van internationale evenementen 
mogelijk maken, en dat een verbod op 
reclames in elk geval niet doelmatig is;

Or. es

Amendement 270
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

acht reclame voor kansspelen 
desalniettemin problematisch, omdat 
reclame het aanbod vergroot en aanzet tot 
gokken en op die manier het risico op 
verslaving vergroot; beveelt om die reden 
aan om duidelijke waarschuwingen aan te 
brengen over de gevolgen van 
pathologisch gokken;
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Or. cs

Amendement 271
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

is ongerust over de aanwezigheid van 
reclame voor onlineleningen regelrecht 
op websites voor onlinekansspelen en 
beveelt dan ook aan om de mogelijkheden 
voor toegang tot dergelijke online 
leningen te beperken;

Or. cs

Amendement 272
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om met het oog op het vinden van de 
passende mechanismen die nodig zijn om 
de integriteit van de sport te bewaren en 
om gewone sporten te financieren, samen 
te werken met alle belanghebbenden in de 
sport;

Or. en


