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Amendamentul 1
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene1,

– având în vedere jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene1,

__________________ __________________
1 În special hotărârile pronunțate în 
cauzele: 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/OPAP 2004 (C-444/02), 
Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel AB 
2004 (C-338/02), Fixtures Marketing 
Ltd/Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), 
Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-
432/05), Placanica și alții 2007 (C-338/04, 
C-359/04 și C-360/04), Comisia/Italia 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 și Gerdin 2010 (C-
447/08 și C-448/08), Markus Stoß printre 
altele 2010 (C-316/07, C-358/07, C-
359/07, C-360/07, C-409/07 și C-410/07), 
Carmen Media 2010 (C-46/08) și 
Engelmann 2010 (C-64/08).

1 În special hotărârile pronunțate în 
cauzele: 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/OPAP 2004 (C-444/02), 
Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel AB 
2004 (C-338/02), Fixtures Marketing 
Ltd/Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), 
Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-
432/05), Placanica și alții 2007 (C-338/04, 
C-359/04 și C-360/04), Comisia/Italia 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 și Gerdin 2010 (C-
447/08 și C-448/08), Markus Stoß printre 
altele 2010 (C-316/07, C-358/07, C-
359/07, C-360/07, C-409/07 și C-410/07), 
Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 
2010 (C-64/08), Neukirchinger 2011 (C-
382/08), Webb 1981 (C-279/80) și Canal 
Satélite Digital SL 2002 (C-390/99).

Or. en

Amendamentul 2
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Referirea 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 10 decembrie 2010 privind cadrul 
pentru jocurile de noroc și pariuri în statele 
membre ale UE,

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 10 decembrie 2010 și rapoartele 
privind progresele înregistrate ale 
Președințiilor franceză, suedeză, spaniolă 
și ungară ale Consiliului privind cadrul 
pentru jocurile de noroc și pariuri în statele 
membre ale UE,

Or. en

Amendamentul 3
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 10 decembrie 2010 privind cadrul 
pentru jocurile de noroc și pariuri în statele 
membre ale UE,

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 10 decembrie 2010 și rapoartele 
privind progresele înregistrate ale 
Președințiilor franceză, suedeză, spaniolă 
și ungară ale Consiliului privind cadrul 
pentru jocurile de noroc și pariuri în statele 
membre ale UE,

Or. en

Amendamentul 4
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
8 mai 2008 referitoare la Cartea albă 
privind sportul,

Or. en
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Amendamentul 5
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
8 mai 2008 referitoare la Cartea albă 
privind sportul,

Or. en

Amendamentul 6
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea Comisiei 
din 6 iunie 2011 intitulată „Combaterea 
corupției în UE”,

Or. fr

Amendamentul 7
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea Comisiei 
din 18 ianuarie 2011 intitulată 
„Dezvoltarea dimensiunii europene a 
sportului”,

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere;

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet, pe de o parte, este în continuă 
creștere și întrucât, pe de altă parte, acest 
sector nu reprezintă o piață precum 
celelalte, date fiind riscurile pe care le 
presupune în materie de protecție a 
consumatorilor și de combatere a crimei 
organizate, astfel cum a recunoscut CJUE 
în numeroase ocazii;

Or. fr

Amendamentul 9
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere;

A. întrucât sectorul jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere și este în 
afara controlului statelor membre, ai 
căror resortisanți accesează aceste jocuri;

Or. pt

Amendamentul 10
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere,

A. întrucât sectorul jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere, în mare 
parte în afara controlului guvernelor 
naționale în statele în care se oferă 
cetățenilor astfel de jocuri,

Or. en

Amendamentul 11
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere,

A. întrucât sectorul jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere, în 
principală măsură în afara controlului 
guvernelor naționale,

Or. en

Amendamentul 12
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere,

A. întrucât sectorul jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere, în mare 
parte în afara controlului guvernelor 
naționale în statele în care se oferă 
cetățenilor astfel de jocuri,

Or. en
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Amendamentul 13
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere;

A. întrucât sectorul jocurilor de noroc 
online este în continuă creștere, iar aceasta 
este o practică larg răspândită fără ca 
guvernele naționale să poată controla 
cetățenii cărora le sunt oferite aceste 
jocuri;
(Prima parte a acestui amendament se 
aplică întregului text și constă în 
înlocuirea sintagmelor „piața jocurilor de 
noroc” cu „sectorul jocurilor de noroc” și 
jocuri de noroc „pe internet” cu jocuri de 
noroc „online”. Adoptarea acestui 
amendament va presupune efectuarea 
acestor modificări în întregul text.)

Or. fr

Amendamentul 14
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere;

A. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere, iar 
operatorii europeni sunt lideri la nivel 
internațional în tehnologia și dezvoltarea 
de jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 15
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât serviciile de jocuri de noroc 
intră sub incidența articolului 56 din 
TFUE și, prin urmare, sunt supuse 
normelor privind furnizarea de servicii;

Or. en

Amendamentul 16
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în conformitate cu 
jurisprudența CEJ (C-275/92 Schindler, 
C-124/97 Laara, C-67/98 Zenatti), 
furnizarea de jocuri de noroc este 
considerată un serviciu în sensul 
articolului 56 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 17
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât nu există o legislație europeană 
specifică în domeniul reglementării 
jocurilor de noroc pe internet;

B. întrucât, prin aplicarea principiului 
subsidiarității, nu există o legislație 
europeană specifică în domeniul 
reglementării jocurilor de noroc pe 
internet;

Or. fr
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Amendamentul 18
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât serviciile de jocuri de noroc 
fac obiectul unei serii de acte legislative 
ale UE, cum ar fi Directiva privind 
serviciile media audiovizuale, Directiva 
privind practicile comerciale neloiale, 
Directiva privind vânzarea la distanță, 
Directiva privind combaterea spălării 
banilor, Directiva privind protecția 
datelor, Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice și Directiva 
privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată;

Or. en

Amendamentul 19
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. solicită, prin urmare, Comisiei 
Europene să cerceteze dacă se poate 
elabora un sistem paneuropean de 
licențiere a jocurilor de noroc online, în 
cadrul căruia operatorii să fie obligați să 
respecte condițiile ce urmează a fi impuse 
înainte de a li se elibera licențele, cu 
excluderea discriminării, pentru a preveni 
jocurile de noroc ilegale și evaziunea 
fiscală în statele membre;

Or. nl
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Amendamentul 20
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, 
pe de o parte, la întâmpinarea unor 
dificultăți majore în furnizarea de 
serviciilor transfrontaliere licite de către 
operatorii licențiați iar, pe de altă parte, 
face practic imposibilă protecția 
consumatorilor, precum și combaterea 
criminalității asociate cu jocurile de 
noroc,

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, 
pe de o parte, la întâmpinarea unor 
dificultăți majore în furnizarea de 
serviciilor transfrontaliere licite de către 
operatorii licențiați iar, pe de altă parte, 
face practic imposibilă protecția 
consumatorilor, precum și combaterea 
criminalității asociate cu jocurile de 
noroc,

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Hans-Peter Mayer
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, 
pe de o parte, la întâmpinarea unor 
dificultăți majore în furnizarea de 
serviciilor transfrontaliere licite de către 
operatorii licențiați iar, pe de altă parte, 
face practic imposibilă protecția 
consumatorilor, precum și combaterea 
criminalității asociate cu jocurile de 
noroc;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de servicii 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității 
asociate cu jocurile de noroc;

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de servicii de jocuri 
de noroc transfrontaliere legale de către 
operatorii licențiați iar, pe de altă parte, 
face practic imposibilă protecția 
consumatorilor, precum și combaterea 
criminalității asociate cu jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 24
Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de servicii 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității
asociate cu jocurile de noroc;

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de servicii 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, la 
întâmpinarea unor dificultăți în protecția 
consumatorilor, precum și în combaterea 
potențialei criminalități asociate cu 
jocurile de noroc ilicite, de către 
autoritățile de reglementare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității 
asociate cu jocurile de noroc;

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității 
asociate cu jocurile de noroc la nivel 
european;

Or. fr

Amendamentul 26
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, 
pe de o parte, la întâmpinarea unor 
dificultăți majore în furnizarea de servicii 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității 
asociate cu jocurile de noroc;

C. întrucât sectorul jocurilor de noroc este 
reglementat în mod diferit în statele 
membre; dar, în același timp, lipsa de 
voință de a combate în mod eficient 
jocurile de noroc ilicite la nivelul UE, face
dificilă protecția consumatorilor și 
combaterea criminalității asociate cu 
jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 27
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității 
asociate cu jocurile de noroc;

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
prevenirea efectelor negative ale 
ludopatiei, precum și combaterea 
criminalității asociate cu jocurile de noroc;

Or. cs

Amendamentul 28
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
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majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității 
asociate cu jocurile de noroc;

majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
oprirea persoanelor care folosesc 
internetul în scopuri ilicite și în mod 
anonim, precum și combaterea 
criminalității asociate cu jocurile de noroc;

Or. lt

Amendamentul 29
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
precum și combaterea criminalității 
asociate cu jocurile de noroc;

C. întrucât fragmentarea pieței conduce, pe 
de o parte, la întâmpinarea unor dificultăți 
majore în furnizarea de serviciilor 
transfrontaliere licite de către operatorii 
licențiați iar, pe de altă parte, face practic 
imposibilă protecția consumatorilor, 
oprirea persoanelor care folosesc 
internetul în scopuri ilicite și în mod 
anonim, precum și combaterea 
criminalității asociate cu jocurile de noroc;

Or. lt

Amendamentul 30
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme 
la nivel european sunt esențiale pentru 
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 

eliminat
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criminalității;

Or. en

Amendamentul 31
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme la 
nivel european sunt esențiale pentru 
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 
criminalității;

D. întrucât standardele minime uniforme la 
nivel european sunt indispensabile, mai 
ales în materie de combatere a ofertelor 
ilegale de jocuri de noroc online, de 
prevenire a dependenței, de protejare a 
tinerilor, de luptă împotriva criminalității 
și de conservare a integrității sportului;

Or. fr

Amendamentul 32
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme 
la nivel european sunt esențiale pentru
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 
criminalității;

D. întrucât valoarea adăugată a unei 
abordări europene în materie de 
combatere a criminalității și a fraudei, în 
special cu privire la protejarea integrității 
sportului, precum și la protejarea
jucătorilor și consumatorilor, dobândește o 
importanță deosebită;

Or. fr

Amendamentul 33
Christel Schaldemose
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme
la nivel european sunt esențiale pentru 
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 
criminalității,

D. întrucât o serie de standarde europene 
comune sau o abordare mai coordonată la 
nivel european ar trebui să fie adăugată la 
standardele naționale existente, alături de 
proceduri de punere în aplicare a acestora 
în mod eficient în scopul de a proteja 
consumatorii și de a lupta împotriva 
criminalității,

Or. en

Amendamentul 34
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme la 
nivel european sunt esențiale pentru 
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 
criminalității;

D. întrucât standardele minime uniforme la 
nivel european, de exemplu, cu privire la 
identificarea clienților, sunt esențiale 
pentru protejarea jucătorilor și 
consumatorilor, pentru asigurarea 
eficacității sistemelor de restricționare a 
accesului la jocuri de noroc, cu scopul de 
a preveni utilizarea acestora de către 
minori, precum și pentru lupta împotriva 
criminalității;

Or. fi

Amendamentul 35
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme 
la nivel european sunt esențiale pentru 
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 
criminalității,

D. întrucât o abordare mai coordonată la 
nivel european ar putea să fie adăugată la 
standardele și procedurile naționale 
existente pentru a le face mai eficiente în 
scopul de a proteja consumatorii și de a 
lupta împotriva criminalității,

Or. en

Amendamentul 36
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme
la nivel european sunt esențiale pentru 
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 
criminalității,

D. întrucât un număr redus de standarde 
europene comune sau o abordare mai 
coordonată la nivel european ar putea să 
fie adăugată la standardele și procedurile 
naționale existente pentru a le face mai 
eficiente în scopul de a proteja 
consumatorii și de a lupta împotriva 
criminalității,

Or. en

Amendamentul 37
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât standardele minime uniforme
la nivel european sunt esențiale pentru 
protejarea jucătorilor și consumatorilor, 
precum și pentru lupta împotriva 
criminalității,

D. întrucât un număr redus de standarde 
europene comune sau o abordare mai 
coordonată la nivel european ar putea să 
fie adăugată la standardele și procedurile 
naționale existente pentru a le face mai 
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eficiente în scopul de a proteja 
consumatorii și de a lupta împotriva 
criminalității,

Or. en

Amendamentul 38
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii și 
întrucât jocurile de noroc sunt excluse 
explicit din domeniul de aplicare a 
Directivei privind serviciile deoarece nu 
reprezintă prestări de servicii standard,

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii și 
întrucât jocurile de noroc sunt excluse din 
domeniul de aplicare a Directivei privind 
serviciile,

Or. en

Amendamentul 39
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii și 
întrucât jocurile de noroc sunt excluse 
explicit din domeniul de aplicare a 
Directivei privind serviciile deoarece nu 
reprezintă prestări de servicii standard,

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii,
sub rezerva restricțiilor pe care statele 
membre le pot aplica în conformitate cu 
tratatul, astfel încât, ca urmare a naturii 
sale speciale, era necesar ca jocurile de 
noroc să fie excluse explicit din domeniul 
de aplicare a Directivei privind comerțul 
electronic, a Directivei privind serviciile și 
a Directivei privind drepturile 
consumatorilor,

Or. en
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Amendamentul 40
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii și 
întrucât jocurile de noroc sunt excluse 
explicit din domeniul de aplicare a 
Directivei privind serviciile deoarece nu 
reprezintă prestări de servicii standard,

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii,
sub rezerva restricțiilor pe care statele 
membre le pot aplica în conformitate cu 
tratatul, astfel încât, ca urmare a naturii 
sale speciale, era necesar ca jocurile de 
noroc să fie excluse explicit din domeniul 
de aplicare a Directivei privind comerțul 
electronic, a Directivei privind serviciile și 
a Directivei privind drepturile 
consumatorilor,

Or. en

Amendamentul 41
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii și 
întrucât jocurile de noroc sunt excluse 
explicit din domeniul de aplicare a 
Directivei privind serviciile deoarece nu 
reprezintă prestări de servicii standard;

E. întrucât articolul 56 din TFUE 
garantează libertatea de a presta servicii, 
supusă unor restricții pe care statele 
membre, conform tratatului, le pot pune 
în aplicare, astfel încât din cauza naturii 
lor specifice a fost necesar ca din 
directivele privind comerțul electronic, 
serviciile și drepturile consumatorilor să 
fie excluse în mod explicit jocurile de 
noroc online;

Or. fr
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Amendamentul 42
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul mare de proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar și de 
hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene denotă un grad ridicat de 
incertitudine juridică în acest domeniu,

F. întrucât numărul mare de proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar și de 
hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene evidențiază un grad ridicat de 
incertitudine juridică în acest domeniu,

Or. en

Amendamentul 43
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul mare de proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar și 
de hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene denotă un grad ridicat de 
incertitudine juridică în acest domeniu,

F. întrucât, în timp ce Curtea de Justiție a 
clarificat o serie de aspecte juridice 
importante cu privire la jocurile de noroc 
online în UE, incertitudinea juridică 
subzistă în ceea ce privește alte aspecte, 
care pot fi rezolvate numai la nivel politic,

Or. en

Amendamentul 44
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul mare de proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar și 
de hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene denotă un grad ridicat de 

F. întrucât, în timp ce Curtea de Justiție a 
clarificat o serie de aspecte juridice 
importante cu privire la jocurile de noroc 
online în UE, incertitudinea juridică 
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incertitudine juridică în acest domeniu, subzistă în ceea ce privește alte aspecte, 
care pot fi rezolvate numai la nivel politic;
întrucât această incertitudine juridică a 
condus la o creștere semnificativă a 
disponibilității jocurilor de noroc ilicite,

Or. en

Amendamentul 45
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul mare de proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar și de 
hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene denotă un grad ridicat de 
incertitudine juridică în acest domeniu,

F. întrucât a existat un număr mare de 
proceduri privind încălcarea dreptului 
comunitar, dar Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a statuat în mod constant că 
jocurile de noroc nu reprezintă o 
activitate economică obișnuită,

Or. en

Amendamentul 46
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul mare de proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar și 
de hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene denotă un grad ridicat de 
incertitudine juridică în acest domeniu,

F. întrucât, în timp ce Curtea de Justiție a 
clarificat o serie de aspecte juridice 
importante cu privire la jocurile de noroc 
online în UE, incertitudinea juridică 
subzistă în ceea ce privește alte aspecte, 
care pot fi rezolvate numai la nivel politic;
întrucât această incertitudine juridică a 
condus la o creștere semnificativă a 
disponibilității jocurilor de noroc ilicite și 
a riscurilor ridicate asociate acestora,
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Or. en

Amendamentul 47
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
activitate economică căreia i se aplică 
regulile pieței interne, și anume libertatea 
de stabilire și libertatea de a presta servicii 
și, totodată, măsurile restrictive impuse de 
statele membre trebuie să fie justificate, 
adecvate, proporționale și necesare, astfel 
cum prevede jurisprudența Curții de 
Justiție,

Or. en

Amendamentul 48
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale,

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc de dependență la fel 
ca jocurile de noroc tradiționale,

Or. en

Amendamentul 49
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale;

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale, mai ales în ceea ce 
privește accesul ușor și permanent și 
situația de izolare și de anonimat a 
jucătorului, care îi permite să se sustragă 
oricărei forme de control social;

Or. fr

Amendamentul 50
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale;

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet, în cazul în care nu există un 
cadru adecvat de reglementare, ascund un 
risc mai mare de dependență și pericole 
decât jocurile de noroc tradiționale;

Or. fr

Amendamentul 51
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale;

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole și întrucât 
survenirea dependenței este mai puțin 
vizibilă decât în cazul jocurilor de noroc 
tradiționale;
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Or. cs

Amendamentul 52
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale,

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc de dependență la fel 
ca jocurile de noroc tradiționale; în plus, 
subliniază că internetul și facilitarea 
accesului ca atare nu reprezintă o 
problemă la fel de mare ca problema 
generală a dependenței de jocurile de 
noroc,

Or. en

Amendamentul 53
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale;

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dezechilibru între egalitatea dintre 
sportivi și în același timp între pariori, 
precum și un mai mare risc de dependență 
și pericole decât jocurile de noroc 
tradiționale;

Or. fr

Amendamentul 54
Othmar Karas
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale,

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale; întrucât o abordare 
generală nu este adecvată pentru gama 
largă de jocuri diferite, și nu numai 
tipurile de jocuri trebuie luate în 
considerare, ci și designul specific,

Or. en

Amendamentul 55
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de 
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale,

G. întrucât nu există dovezi științifice care 
să demonstreze că jocurile de noroc online 
prezintă un risc mai mare de dependență și 
pericole decât jocurile de noroc 
tradiționale,

Or. en

Amendamentul 56
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet ascund un risc mai mare de
dependență și pericole decât jocurile de 
noroc tradiționale,

G. întrucât jocurile de noroc și pariurile pe 
internet la fel ca jocurile de noroc 
tradiționale prezintă un risc de 
dependență,
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Or. en

Amendamentul 57
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât consumatorii trebuie să fie 
educați cu privire la potențialele prejudicii 
aduse de jocurile de noroc pe internet și 
protejați împotriva pericolelor din acest 
domeniu, în special a dependenței, 
fraudei, înșelătoriei și jocurilor de noroc 
în rândul minorilor,

Or. en

Amendamentul 58
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât ultimele teorii de specialitate 
privind ludopatia afirmă că 
disponibilitatea și accesibilitatea 
serviciilor de jocuri de noroc sunt, pe 
lângă înclinațiile personale ale 
individului, factori importanți în apariția 
dependenței;

Or. cs

Amendamentul 59
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
importantă sursă de venituri pentru statele 
membre, pentru activități caritabile și de 
binefacere, precum și pentru finanțarea 
sportului,

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
importantă sursă de venituri, venituri pe 
care statele membre le pot îndrepta spre
activități caritabile și de binefacere, 
precum și spre finanțarea sportului,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
importantă sursă de venituri pentru statele 
membre, pentru activități caritabile și de 
binefacere, precum și pentru finanțarea
sportului;

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
importantă sursă de venituri pentru statele 
membre, care contribuie în principal la 
finanțarea unor activități caritabile, de 
binefacere, precum și pentru promovarea 
turismului și a sportului, de exemplu;

Or. fr

Amendamentul 61
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
importantă sursă de venituri pentru statele 
membre, pentru activități caritabile și de 
binefacere, precum și pentru finanțarea 
sportului,

H. întrucât jocurile de noroc tradiționale 
reprezintă o importantă sursă de venituri 
pentru statele membre, pentru activități 
caritabile și de binefacere, precum și pentru 
finanțarea sportului,

Or. en
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Amendamentul 62
Tiziano Motti

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
importantă sursă de venituri pentru statele 
membre, pentru activități caritabile și de 
binefacere, precum și pentru finanțarea 
sportului;

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
importantă sursă de venituri pentru statele 
membre, pentru activități caritabile și de 
binefacere, precum și pentru finanțarea 
sportului, chiar dacă menținerea acestor 
venituri nu poate fi o justificare valabilă 
pentru a restricționa oferta de servicii de 
jocuri de noroc;

Or. it

Amendamentul 63
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât jocurile de noroc sunt 
asociate, de asemenea, cu fenomene 
sociale negative grave (ludopatia, 
destrămarea familiilor jucătorilor 
dependenți, niveluri ridicate de 
sinucidere, infracțiuni care aduc atingere 
proprietății și individului, etc.) al căror 
impact și costuri sunt mai dificil de 
cuantificat decât beneficiile economice 
ale jocurilor de noroc;

Or. cs

Amendamentul 64
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât este esențial să se garanteze 
integritatea sportului și să se prevină 
fraudarea pariurilor,

I. întrucât este esențial să se garanteze 
integritatea sportului prin consolidarea 
luptei împotriva corupției și fenomenului 
meciurilor trucate;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. I. întrucât este esențial să se garanteze 
integritatea sportului și să se prevină 
fraudarea pariurilor;

I. I. întrucât este esențial să se garanteze 
integritatea sportului și să se prevină 
fraudarea pariurilor, asigurând în același 
timp un câștig financiar echitabil pentru 
filialele sportive și hipice;

Or. fr

Amendamentul 66
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât organizatorilor de competiții 
sportive, care sunt responsabili în primul 
rând în ceea ce privește finanțarea 
sportului și combaterea fraudei sportive, 
trebuie să li se recunoască dreptul la un 
câștig financiar echitabil pe profitul 
obținut de operatorii jocurilor de noroc 
online realizat în urma acestor competiții;
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Or. fr

Amendamentul 67
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât este esențial ca statele 
membre să lupte în mod eficient împotriva 
furnizorilor de jocuri de noroc ilicite în 
scopul de a reglementa jocurile de noroc 
online,

Or. en

Amendamentul 68
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, pentru îndeplinirea acestor 
obiective, este absolut necesar să se pună 
în aplicare mecanisme de control al 
competițiilor sportive și al fluxurilor 
financiare, precum și mecanisme de 
monitorizare comună la nivelul întregii 
Uniuni Europene;

Or. fr

Amendamentul 69
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)



PE469.976v02-00 32/126 AM\876822RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât pentru a realiza un schimb de 
bune practici este primordială cooperarea 
la nivel internațional între toate părțile 
implicate (instituții, federații sportive, 
operatori de pariuri);

Or. fr

Amendamentul 70
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. salută schimbarea de poziție a 
Comisiei de a intra într-un dialog politic 
real cu Consiliul și Parlamentul; salută 
clarificarea Comisiei potrivit căreia acest 
proces politic inițiat de cartea verde nu 
vizează în nici un caz dereglementarea / 
liberalizarea jocurilor de noroc online;
salută faptul că în cartea verde se ia în 
considerare poziția clară a Parlamentului 
European privind jocurile de noroc;
deplânge faptul că nu se închid de către 
Comisie cazurile existente privind 
încălcarea dreptului comunitar;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. salută inițiativa Comisiei Europene de 
a începe consultări publice în cadrul 
Cărții verzi privind pariurile și jocurile de 
noroc online, ceea ce va permite o 
reflecție pragmatică și realistă asupra 
viitorului acestui sector în Europa;

Or. fr

Amendamentul 72
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. salută clarificarea oferită de Comisie 
și precizează că procesul politic inițiat 
prin Cartea verde nu vizează sub nicio 
formă dereglarea/liberalizarea jocurilor 
de noroc online;

Or. fr

Amendamentul 73
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă a pieței jocurilor de noroc online:

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă a sectorului jocurilor de noroc 
online:

Or. en
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Amendamentul 74
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă a pieței jocurilor de noroc online:

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă a sectorului jocurilor de noroc 
online:

Or. en

Amendamentul 75
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă a pieței jocurilor de noroc online:

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă de către statele membre a pieței 
jocurilor de noroc online:

Or. en

Amendamentul 76
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă a pieței jocurilor de noroc online:

1. consideră, în special, că o reglementare 
eficientă a sectorului jocurilor de noroc 
online:

Or. en
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Amendamentul 77
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. întrucât piața jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere;

1. întrucât sectorul jocurilor de noroc pe 
internet este în continuă creștere;

Or. es

Amendamentul 78
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. va reașeza impulsul natural de a juca în 
limite firești și supravegheate,

1. va reașeza impulsul natural de a juca 
prin limitarea publicității la ceea ce este 
strict necesar pentru a orienta potențialii 
jucători spre oferta legală și prin 
impunerea unor norme pentru ca 
publicitatea pentru jocurile de noroc 
online să fie însoțită în permanență de 
mesaje de informare cu privire la 
comportamentul de joc excesiv sau 
patologic;

Or. fr

Amendamentul 79
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(2) va limita piața ilegală a jocurilor de 
noroc,

(2) va limita „piața neagră” ilegală astfel 
cum se definește în cartea verde a 
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Comisiei,

Or. en

Amendamentul 80
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. va limita piața ilegală a jocurilor de 
noroc,

2. va combate piața ilegală a jocurilor de 
noroc prin consolidarea resurselor tehnice 
și juridice care permit descoperirea și 
sancționarea operatorilor ilegali și prin 
favorizarea dezvoltării unei oferte legale 
de calitate;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. va limita piața ilegală a jocurilor de 
noroc,

2. va combate piața ilegală a jocurilor de 
noroc,

Or. fr

Amendamentul 82
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. va garanta o protecție eficientă a 
tinerilor și a jucătorilor și

3. va garanta o protecție eficientă a 
tinerilor prin introducerea obligației 
operatorilor de a verifica data nașterii
jucătorilor care se conectează pe site-urile 
lor și prin interzicerea oricărei forme de 
publicitate în publicații, programe 
audiovizuale și spații destinate minorilor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. va garanta o protecție eficientă a 
tinerilor și a jucătorilor și

3. va garanta o protecție eficientă a 
tinerilor și a jucătorilor vulnerabili și

Or. fr

Amendamentul 84
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. va garanta o protecție eficientă a 
tinerilor și a jucătorilor și

3. va garanta o protecție eficientă a 
tinerilor și a jucătorilor, în special a 
persoanelor vulnerabile, și

Or. fr
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Amendamentul 85
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. va garanta o protecție eficientă a 
tinerilor și a jucătorilor și

3. va garanta o protecție eficientă a 
jucătorilor, acordând o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, în special 
tinerilor, și

Or. fr

Amendamentul 86
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. va preveni pericolele legate de 
dependența pe care o pot genera jocurile de 
noroc și, de asemenea,

4. va preveni pericolele legate de 
dependența pe care o pot genera jocurile de 
noroc impunând tuturor operatorilor să 
respecte o serie de principii, cum ar fi de 
exemplu interzicerea jocului pe credit, 
limitarea valorii potențiale a pierderii la 
valoarea mizei, sau, mai mult, interzicerea 
recompensării jucătorului în funcție de 
operațiunile efectuate;

Or. fr

Amendamentul 87
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. va preveni pericolele legate de 
dependența pe care o pot genera jocurile de 

4. va preveni pericolele legate de 
dependența pe care o pot genera jocurile de 
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noroc și, de asemenea, noroc, oferind în acest sens posibilitatea 
eliminării voluntare a site-urilor de noroc 
la nivel european, și, de asemenea

Or. fr

Amendamentul 88
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

trebuie să garanteze că jocurile de noroc se 
vor desfășura într-un mod controlat, 
corect, responsabil și transparent;

trebuie să garanteze că jocurile de noroc se 
vor desfășura folosind măsuri de joc
responsabil;

Or. es

Amendamentul 89
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. că integritatea competițiilor sportive va 
fi protejată în fața riscurilor și

6. că integritatea competițiilor sportive va 
fi garantată prin introducerea unor reguli 
prin care să se evite conflictul de interese, 
incriminând frauda sportivă și încurajând 
autoritățile judiciare și organizațiile 
sportive să aibă o colaborare mai strânsă

Or. fr

Amendamentul 90
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. că integritatea competițiilor sportive va 
fi protejată în fața riscurilor și

6. că integritatea competițiilor sportive va 
fi garantată prin promovarea unor acțiuni 
concrete și

Or. fr

Amendamentul 91
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. că integritatea competițiilor sportive va 
fi protejată în fața riscurilor și

6. că integritatea competițiilor sportive va 
fi protejată prin eliminarea progresivă a 
riscurilor și

Or. fr

Amendamentul 92
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. că filialele sportive și hipice 
beneficiază de un câștig financiar pentru 
sumele pariate și

Or. fr

Amendamentul 93
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. că un procent semnificativ din veniturile 
obținute din jocurile de noroc va fi utilizat 
în scopuri publice, caritabile sau de 
binefacere;

7. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 94
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(7) că un procent semnificativ din 
veniturile obținute din jocurile de noroc va 
fi utilizat în scopuri publice, caritabile sau
de binefacere;

(7) că un procent semnificativ din 
veniturile obținute din jocurile de noroc va 
fi utilizat în scopuri publice, caritabile sau 
de binefacere, inclusiv pentru prevenirea 
și tratarea ludopatiei, ale cărei costuri 
sunt suportate, în prezent, de sistemul 
public de asigurări de sănătate;

Or. cs

Amendamentul 95
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

că un procent semnificativ din veniturile 
obținute din jocurile de noroc va fi utilizat 
în scopuri publice, caritabile sau de 
binefacere;

că un procent din veniturile obținute din 
jocurile de noroc va fi utilizat pentru 
prevenirea, tratarea și cercetarea 
comportamentului de joc problematic și 
patologic;
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Or. es

Amendamentul 96
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – subpunctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(7a) că jocurile de noroc nu sunt legate de 
infracțiuni, fraudă și orice formă de 
spălare de bani;

Or. en

Amendamentul 97
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că prin această 
reglementare, consumatorii și publicul ar 
fi mult mai interesați de competițiile 
sportive, iar credibilitatea rezultatelor 
sportive și prestigiul de care se bucură 
acest tip de competiții sportive ar deveni 
sustenabile;

Or. fr

Amendamentul 98
Simon Busuttil, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază poziția Curții de Justiție a 2. subliniază poziția Curții de Justiție a 
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Uniunii Europene*, conform căreia 
internetul este doar un canal de propagare 
a ofertei de jocuri noroc;

Uniunii Europene12, conform căreia 
internetul este un canal unic de propagare a 
ofertei de jocuri noroc cu tehnologii 
sofisticate care pot fi utilizate pentru a 
proteja consumatorii și pentru a păstra 
ordinea publică;

Or. en

Amendamentul 99
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază poziția Curții de Justiție a 
Uniunii Europene*,, conform căreia 
internetul este doar un canal de propagare a 
ofertei de jocuri noroc;

2. subliniază poziția Curții de Justiție a 
Uniunii Europene12, conform căreia 
internetul este doar un canal de propagare a 
ofertei de jocuri noroc; totuși acest lucru 
nu afectează competența statelor membre 
de a decide cu privire la abordarea sa 
specifică de reglementare a jocurilor de 
noroc pe internet și de a limita sau 
exclude furnizarea anumitor servicii 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 100
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază poziția Curții de Justiție a 2. subliniază poziția Curții de Justiție a 

                                               

12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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Uniunii Europene*,, conform căreia 
internetul este doar un canal de propagare a 
ofertei de jocuri noroc;

Uniunii Europene12, conform căreia 
internetul este doar un canal de propagare a 
ofertei de jocuri noroc, cu toate că acest 
lucru nu reduce posibilitatea statelor 
membre de a-și alege abordarea specifică 
în materie de reglementare a jocurilor de 
noroc pe internet, și le oferă posibilitatea 
de a limita sau de a exclude anumite 
servicii oferite consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 101
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază poziția Curții de Justiție a 
Uniunii Europene*, conform căreia 
internetul este doar un canal de propagare a 
ofertei de jocuri noroc;

2. subliniază poziția Curții de Justiție a 
Uniunii Europene12, conform căreia 
internetul este doar un canal de propagare a 
ofertei de jocuri noroc, și nu o piață 
separată;

Or. en

Amendamentul 102
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Principiul subsidiarității Principiul subsidiarității și valoarea 
adăugată europeană

Or. fr

                                                                                                                                                  
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
12 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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Amendamentul 103
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că 
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât 
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector;

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că 
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât 
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector; totuși, constată 
că statele membre trebuie să respecte 
normele pieței interne;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că 
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât 
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector;

3. subliniază că trebuie aplicat principiul 
subsidiarității care să stea la baza oricărei 
reglementări din acest sector; consideră, 
totuși, că acest principiu face parte din 
„subsidiaritatea activă”, în cadrul căreia 
administrațiile naționale cooperează în 
scopul realizării unei armonizări a 
practicilor;

Or. fr

Amendamentul 105
Lara Comi
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât 
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector;

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că 
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât 
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector; observă, 
totodată, că statele membre trebuie să 
respecte normele privind piața internă, 
astfel cum se poate observa din 
procedurile privind încălcarea dreptului 
comunitar inițiate împotriva a șapte dintre 
statele membre;

Or. it

Amendamentul 106
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că 
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector;

3. recunoaște că sectorul jocurilor de noroc 
este influențat de tradițiile și culturile 
diferite ale statelor membre și că, prin 
urmare, există diferențe majore în 
reglementarea piețelor jocurilor de noroc, 
care au condus la ideea că principiul 
subsidiarității are un rol deosebit de 
important în ceea ce privește legislația în 
domeniul jocurilor de noroc;

Or. en

Amendamentul 107
Louis Grech
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că 
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât 
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector;

3. consideră că sectorul jocurilor de noroc 
este puternic influențat de tradițiile și 
culturile diferite ale statelor membre și că 
există diferențe majore în reglementarea 
piețelor jocurilor de noroc, astfel încât 
principiul subsidiarității este deosebit de 
important în acest sector; totuși, consideră 
că o abordare reglementată la nivelul UE 
în domeniul jocurilor de noroc online 
care respectă principiul subsidiarității, 
precum și al proporționalității este cea 
mai bună cale de urmat;

Or. en

Amendamentul 108
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia Europeană să-și 
extindă ancheta la canalele de distribuție 
a jocurilor de noroc tradiționale, precum 
și la cele de distribuție a jocurilor de 
noroc online;

Or. en

Amendamentul 109
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 110
Simon Busuttil, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului;

4. consideră că o furnizare atractivă, bine 
reglementată de servicii de jocuri de noroc 
online ar reduce semnificativ piața neagră 
ilegală și ar contribui în același timp la 
creșterea veniturilor statului;

Or. en

Amendamentul 111
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului;

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră și ar contribui în 
același timp la creșterea veniturilor 
statului;

Or. fr



AM\876822RO.doc 49/126 PE469.976v02-00

RO

Amendamentul 112
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului;

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online este esențială 
pentru a asigura că consumatorii nu 
utilizează operatori care nu îndeplinesc 
cerințele naționale de licențiere;

Or. en

Amendamentul 113
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului;

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc atât online, cât și prin 
canale tradiționale, care îndeplinește 
condiția de licențiere ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului;

Or. en

Amendamentul 114
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar asigura o mai 
bună protecție a intereselor societății, în 
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contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului;

general, și a copiilor, în special, ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului; consideră că astfel,
cetățenii Uniunii Europene ar fi stimulați 
să utilizeze serviciile organizatorilor de 
jocuri de noroc, a căror activitate este 
reglementată de legislația UE, deoarece, 
astfel, le-ar fi asigurată protecție juridică 
adecvată;

Or. lt

Amendamentul 115
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului;

4. consideră că o ofertă licită atractivă de 
jocuri de noroc online ar asigura o mai 
bună protecție a intereselor societății, în 
general, și a copiilor, în special, ar reduce 
semnificativ piața neagră ilegală și ar 
contribui în același timp la creșterea 
veniturilor statului; consideră că astfel,
cetățenii Uniunii Europene ar fi stimulați 
să utilizeze serviciile organizatorilor de 
jocuri de noroc, a căror activitate este 
reglementată de legislația UE, deoarece, 
astfel, le-ar fi asigurată protecție juridică 
adecvată;

Or. lt

Amendamentul 116
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște, cu toate acestea, 
jurisprudența coerentă a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene, care subliniază că ar 
trebui adoptate și aplicate, în mod 
consecvent, proporțional și 
nediscriminatoriu, controale naționale;

Or. en

Amendamentul 117
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei Europene să 
cerceteze dacă există o propunere fiabilă 
prin care să se realizeze venituri fiscale 
corecte pentru statele membre și să se 
clarifice în ce măsură principiul „țării de 
origine” sau al „țării destinație” ar trebui 
să se aplice furnizării de jocuri de noroc 
online;

Or. nl

Amendamentul 118
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă 
a întregii piețe a jocurilor de noroc,
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. consideră că o abordare europeană 
comună și coerentă ar fi necesară pentru a 
reglementa sectorul jocurilor de noroc în 
Europa și pentru a oferi consumatorilor 
europeni un nivel minim de protecție, care 
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este esențială dată fiind natura 
transfrontalieră a serviciilor de jocuri de 
noroc online;

Or. en

Amendamentul 119
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că valoarea adăugată a 
unei abordări europene unitare este de 
necontestat în anumite domenii;

Or. fr

Amendamentul 120
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregului sector al jocurilor de noroc 
online, consideră însă că o abordare 
europeană ar putea fi necesară în anumite 
domenii, cum ar fi aplicarea legislației, 
cooperarea administrativă și schimbul de 
informații, standarde IT și o anumită 
cooperare în domeniul protecției 
consumatorilor, alături de reglementări 
naționale adecvate și independente;

Or. en
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Amendamentul 121
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite 
domenii;

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc;

Or. en

Amendamentul 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregului sector al jocurilor de noroc 
online, consideră însă că o abordare 
europeană unitară ar fi necesară în anumite 
domenii alături de reglementările 
naționale;

Or. en

Amendamentul 123
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregului sector al jocurilor de noroc 
online, consideră însă că o abordare 
europeană ar putea fi necesară în anumite 
domenii, cum ar fi aplicarea legislației, 
cooperarea administrativă și schimbul de 
informații, standarde IT și o anumită 
cooperare în domeniul protecției 
consumatorilor, alături de reglementări 
naționale adecvate și independente;

Or. en

Amendamentul 124
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii 
cum ar fi, de exemplu, cooperarea 
administrativă, aplicarea legii și schimbul 
de informații, precum și cooperarea în 
materie de protecție a consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 125
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă a 
întregii piețe a jocurilor de noroc online, 
consideră însă că, în anumite domenii, 
cum ar fi aplicarea legislației, cooperarea 
administrativă și schimbul de informații, 
standardele tehnologice și o anumită 
cooperare în materie de protecție a 
consumatorilor, ar fi adecvată o abordare 
europeană unitară, care să vină în sprijinul 
normelor eficiente și independente 
necesare în anumite domenii la nivel 
național;

Or. fr

Amendamentul 126
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. respinge, așadar, un instrument juridic 
european pentru reglementarea uniformă 
a întregii piețe a jocurilor de noroc, 
consideră însă că o abordare europeană 
unitară ar fi necesară în anumite domenii;

5. așadar, consideră că, pentru a obține o 
mai bună protecție a consumatorilor, o 
abordare europeană unitară ar fi necesară 
în anumite domenii;

Or. es

Amendamentul 127
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că dezavantajele care 
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rezultă dintr-o piață nereglementată a 
jocurilor de noroc sunt mai mari decât 
cele care reies dintr-o piață mai 
reglementată și mai uniformă; subliniază 
faptul că orice plan de acțiune pentru 
îmbunătățirea mediului jocurilor de noroc 
online trebuie să asigure că se iau măsuri 
suplimentare de precauție pentru a 
răspunde provocărilor reprezentate de 
internet și de era digitală în ceea ce 
privește protecția și confidențialitatea 
jucătorului, siguranța plății și protecția 
datelor persoanelor implicate în jocuri de 
noroc pe internet și subliniază faptul că se 
garantează o concurență loială pentru 
operatorii cu licență care, la rândul lor, 
vor stimula economia online, 
garantându-se alegerea consumatorilor și 
gradul de sensibilizare cu privire la 
produs;

Or. en

Amendamentul 128
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet;

Or. fr

Amendamentul 129
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. recunoaște libertatea de care dispun 
statele membre în materie de organizare a 
pariurilor și a jocurilor de noroc, 
asigurând în același timp principiile de 
bază ale TUE privind nediscriminarea și 
proporționalitatea; în acest context, ia act 
de hotărârea anumitor state membre de a 
interzice total jocurile de noroc pe internet;

Or. fr

Amendamentul 130
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total sau parțial 
jocurile de noroc pe internet, sau de a 
menține un monopol, care este dreptul 
acestora, în conformitate cu jurisprudența 
CEJ, în scopul de a controla amploarea 
pe care a luat-o fenomenul jocurilor de 
noroc, de a proteja minorii și jucătorii 
dependenți și de a combate frauda și 
evaziunea fiscală;

Or. pt

Amendamentul 131
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 6. respectă hotărârea anumitor state 



PE469.976v02-00 58/126 AM\876822RO.doc

RO

membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet;

Or. hu

Amendamentul 132
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet sau de a crea 
monopoluri de stat în domeniul jocurilor 
de noroc online, atât timp cât aceste 
monopoluri de stat nu promovează în mod 
activ nicio formă de jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 133
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total sau parțial
jocurile de noroc pe internet sau de a 
menține un monopol, deoarece este 
dreptul lor, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție;

Or. en
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Amendamentul 134
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet;

Or. en

Amendamentul 135
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total sau parțial 
jocurile de noroc pe internet, de asemenea, 
respectă hotărârea anumitor state 
membre de a menține monopolurile, drept 
de care acestea dispun conform 
jurisprudenței CJUE;

Or. fr

Amendamentul 136
Tiziano Motti

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 

6. consideră că simpla interzicere a 
jocurilor de noroc pe internet nu este 
soluția potrivită, dacă este comparată cu o 
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împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

abordare conștientă a consumatorului, 
susținută, dacă este necesar, și de o 
campanie de informare cu privire la 
capacitățile și limitele jocurilor de noroc 
pe internet; se pronunță împotriva 
monopolurilor de stat în domeniul jocurilor 
de noroc online;

Or. it

Amendamentul 137
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet, dar se pronunță 
împotriva monopolurilor de stat în 
domeniul jocurilor de noroc online;

6. respectă hotărârea anumitor state 
membre de a interzice total jocurile de 
noroc pe internet sau de a impune anumite 
restricții sau, inclusiv, monopoluri în 
domeniul jocurilor de noroc online;

Or. es

Amendamentul 138
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a admis în numeroase 
ocazii că, pentru a asigura o mai bună 
protecție a consumatorilor împotriva 
fraudei și pentru a combate mai eficient 
criminalitatea din sectorul jocurilor de 
noroc online, este indicat ca drepturile 
exclusive să fie acordate unui singur 
operator supus unui control strict din 
partea autorităților publice;
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Or. fr

Amendamentul 139
Konstantinos Poupakis, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că, pe de o parte, furnizorii 
de jocuri de noroc online ar trebui să 
respecte întotdeauna legislația națională a 
țării în care acele jocuri operează și, pe de 
altă parte, statele membre ar trebui să 
mențină dreptul exclusiv de a impune 
toate măsurile pe care le cred necesare 
pentru a aborda jocurile de noroc online 
ilicite, în vederea implementării legislației 
naționale și pentru a împiedica accesul pe 
piață al furnizorilor ilegali;

Or. el

Amendamentul 140
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că înainte de stabilirea 
restricțiilor pentru furnizarea jocurilor de 
noroc online, trebuie acordată atenție 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și cerințelor legate de 
proporționalitate; subliniază că restricțiile 
privind libertatea de a oferi servicii de 
jocuri de noroc online se justifică numai 
dacă acestea sunt esențiale pentru 
protecția consumatorilor, menținerea 
ordinii publice și prevenirea situației când 
jocurile de noroc devin o sursă sigură de 
câștig personal; restricțiile trebuie să fie 
aplicate fără discriminare și în mod 
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proporționat;

Or. lt

Amendamentul 141
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că înainte de stabilirea 
restricțiilor pentru furnizarea jocurilor de 
noroc online, trebuie acordată atenție 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și cerințelor legate de 
proporționalitate; subliniază că restricțiile 
privind libertatea de a oferi servicii de 
jocuri de noroc online se justifică numai 
dacă acestea sunt esențiale pentru 
protecția consumatorilor, menținerea 
ordinii publice și prevenirea situației când 
jocurile de noroc devin o sursă sigură de 
câștig personal; restricțiile trebuie să fie 
aplicate fără discriminare și în mod 
proporționat;

Or. lt

Amendamentul 142
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 
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de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea și 
care să evite orice sarcini administrative 
suplimentare, evitând dublarea cerințelor 
și a controalelor;

Or. en

Amendamentul 143
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un sistem de 
acordare a licențelor care să prevadă 
respectarea de către operatori a unui caiet 
de sarcini precise și un control mai strict 
și permanent din partea autorităților 
publice;

Or. fr

Amendamentul 144
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței 
jocurilor de noroc pe internet, trebuie să 
garanteze transparența deplină și să asigure 
o concurență nediscriminatorie;

7. respectă dreptul unui stat membru, în 
conformitate cu jurisprudența CEJ, de a 
restrânge numărul de operatori, tipurile 
de jocuri disponibile și volumul acestora, 
obligând statele membre să garanteze 
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încurajează statele membre să introducă 
un mecanism de licențiere care să le 
permită tuturor operatorilor de jocuri de 
noroc europeni, care îndeplinesc condițiile 
stabilite de statele membre, să solicite 
licențierea;

transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie între 
operatorii de jocuri de noroc europeni, care 
îndeplinesc condițiile stabilite de statele 
membre;

Or. pt

Amendamentul 145
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

7. subliniază că statele membre, care au 
optat pentru deschiderea pieței jocurilor de 
noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea; cu 
toate acestea, subliniază că statele 
membre trebuie să aibă capacitatea să 
limiteze numărul de licențe disponibile;

Or. en

Amendamentul 146
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței 
jocurilor de noroc pe internet, trebuie să 

7. în plus, respectă dreptul statelor 
membre, deoarece reprezintă 
jurisprudența actuală a Curții de Justiție, 
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garanteze transparența deplină și să 
asigure o concurență nediscriminatorie;
încurajează statele membre să introducă 
un mecanism de licențiere care să le 
permită tuturor operatorilor de jocuri de
noroc europeni, care îndeplinesc 
condițiile stabilite de statele membre, să 
solicite licențierea;

de a limita numărul de operatori, tipurile 
de jocuri oferite și volumele acestora 
pentru a proteja consumatorii și pentru a 
preveni criminalitatea;

Or. en

Amendamentul 147
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței 
jocurilor de noroc pe internet, trebuie să 
garanteze transparența deplină și să 
asigure o concurență nediscriminatorie;
încurajează statele membre să introducă 
un mecanism de licențiere care să le 
permită tuturor operatorilor de jocuri de 
noroc europeni, care îndeplinesc 
condițiile stabilite de statele membre, să 
solicite licențierea;

7. în plus, respectă dreptul statelor 
membre, deoarece reprezintă 
jurisprudența actuală a Curții de Justiție, 
de a limita numărul de operatori, tipurile 
de jocuri oferite și volumele acestora, 
obligând astfel statele membre să 
stabilească proceduri nediscriminatorii și 
transparente numai în cazul în care doar 
operatorii comerciali, care nu fac obiectul 
controlului strict de stat, primesc acces la 
o astfel de piață;

Or. en

Amendamentul 148
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
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transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

transparența deplină; încurajează statele 
membre să introducă proceduri de 
licențiere nediscriminatorii, în
conformitate cu care licențele nu sunt 
acordate automat și pot fi revocate în 
orice moment;

Or. cs

Amendamentul 149
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; constată că 
statele membre trebuie să reducă 
birocrația, introducând produse și servicii
noi în domeniul jocurilor de noroc și 
acorduri de consultanță și supraveghere;
încurajează statele membre să introducă un 
mecanism de licențiere care să le permită 
tuturor operatorilor de jocuri de noroc 
europeni, care îndeplinesc condițiile 
stabilite de statele membre, să solicite 
licențierea; atrage atenția că trebuie 
introduse autentificarea electronică și 
sisteme de evaluare în vederea reducerii 
fraudei;

Or. lt

Amendamentul 150
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; constată că 
statele membre trebuie să reducă 
birocrația, introducând produse și servicii 
noi în domeniul jocurilor de noroc și 
acorduri de consultanță și supraveghere;
încurajează statele membre să introducă un 
mecanism de licențiere care să le permită 
tuturor operatorilor de jocuri de noroc 
europeni, care îndeplinesc condițiile 
stabilite de statele membre, să solicite 
licențierea; atrage atenția că trebuie 
introduse autentificarea electronică și 
sisteme de evaluare în vederea reducerii 
fraudei;

Or. lt

Amendamentul 151
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină, să asigure o 
concurență nediscriminatorie, să garanteze 
că orice model de licențiere dă 
posibilitatea tuturor furnizorilor de jocuri 
de noroc europeni, care îndeplinesc 
condițiile stabilite de statele membre, să 
primească licență și să evite sarcinile 
administrative împiedicând dublarea 
cerințelor și a controalelor între statele 
membre;
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Or. en

Amendamentul 152
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă un mecanism 
de licențiere care să le permită tuturor 
operatorilor de jocuri de noroc europeni, 
care îndeplinesc condițiile stabilite de 
statele membre, să solicite licențierea;

7. subliniază însă că statele membre, care 
au optat pentru deschiderea pieței jocurilor 
de noroc pe internet, trebuie să garanteze 
transparența deplină și să asigure o 
concurență nediscriminatorie; încurajează 
statele membre să introducă licențe care 
prezintă anumite restricții și care să fie 
transparente, să nu aibă un caracter 
discriminatoriu și să urmărească interesul 
public și protecția consumatorului;

Or. es

Amendamentul 153
Simon Busuttil, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în mai 
multe state membre pentru a asigura buna 
funcționare a pieței interne;

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor, în 
conformitate cu cerințele și controalele 
recunoscute care au fost efectuate în alte 
state membre pentru a asigura buna 
funcționare a pieței interne;

Or. en
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Amendamentul 154
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în 
mai multe state membre pentru a asigura 
buna funcționare a pieței interne;

8. subliniază că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar recunoaște totuși că trebuie să 
se evite sarcinile administrative care nu 
sunt necesare în materie de solicitare a 
licențelor, asigurând în același timp 
autoritatea de reglementare a statului 
membru în care a fost solicitată licența;
prin urmare, consideră că este necesară 
consolidarea încrederii dintre autoritățile 
de reglementare naționale printr-o 
cooperare administrativă mai strânsă;

Or. fr

Amendamentul 155
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în 
mai multe state membre pentru a asigura 
buna funcționare a pieței interne;

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc;

Or. pt

Amendamentul 156
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în 
mai multe state membre pentru a asigura 
buna funcționare a pieței interne;

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc;

Or. en

Amendamentul 157
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în 
mai multe state membre pentru a asigura 
buna funcționare a pieței interne;

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu trebuie să se aplice pe piața 
jocurilor de noroc;

Or. en

Amendamentul 158
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în 
mai multe state membre pentru a asigura 

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc;
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buna funcționare a pieței interne;

Or. fr

Amendamentul 159
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în mai 
multe state membre pentru a asigura buna 
funcționare a pieței interne;

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar putea fi instituite proceduri 
simplificate avantajoase de solicitare a 
licențelor în mai multe state membre; în 
plus, subliniază că statele membre pot 
încheia acorduri bilaterale pentru a 
reglementa jocurile de noroc între țări, 
dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 160
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor
de noroc, dar că ar trebui instituite 
proceduri simplificate de solicitare a 
licențelor în mai multe state membre 
pentru a asigura buna funcționare a pieței 
interne;

8. consideră că recunoașterea reciprocă 
automată a licențelor naționale pentru 
jocurile de noroc nu se aplică în 
circumstanțele actuale, dar că ar trebui 
instituite proceduri simplificate prin care 
operatorii care posedă deja licență într-un 
stat membru să solicite o licență în alte
state membre, pentru a promova principiile
pieței interne;

Or. it
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Amendamentul 161
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în mai 
multe state membre pentru a asigura buna 
funcționare a pieței interne;

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite, în mai 
multe state membre, proceduri simplificate 
de solicitare a licențelor, atât pentru 
canalele de distribuție online, cât și 
pentru cele tradiționale pentru a asigura 
buna funcționare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 162
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că recunoașterea reciprocă a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor de 
noroc, dar că ar trebui instituite proceduri 
simplificate de solicitare a licențelor în mai 
multe state membre pentru a asigura buna 
funcționare a pieței interne;

8. consideră că, în prezent, recunoașterea 
reciprocă a licențelor nu se aplică pe piața 
jocurilor de noroc, dar că ar trebui instituite 
proceduri simplificate de solicitare a 
licențelor în mai multe state membre 
pentru a asigura buna funcționare a pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 163
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 9



AM\876822RO.doc 73/126 PE469.976v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun 
de reglementare, care să stabilească 
standarde minime obligatorii stricte în 
domeniul prevenirii dependenței de 
jocurile de noroc și a fraudei pariurilor, 
precum și pentru protejarea tinerilor; în 
cazul în care un operator face dovada 
respectării acelor standarde, celelalte state 
membre trebuie să recunoască avizul de 
conformitate, având însă posibilitatea de a 
impune condiții suplimentare; consideră 
că un cod de conduită european în 
domeniul jocurilor de noroc pe internet ar 
putea fi un prim pas în acest sens;

eliminat

Or. en

Amendamentul 164
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

9. solicită un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

Or. en
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Amendamentul 165
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate pentru a 
evita sarcinile administrative inutile, 
având însă posibilitatea de a impune 
condiții suplimentare; consideră că un cod 
de conduită european în domeniul jocurilor 
de noroc pe internet ar putea fi un prim pas 
în acest sens;

Or. de

Amendamentul 166
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie 

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, punerea în 
aplicare a unui cadru obligatoriu comun 
de reglementare, care să stabilească 
standarde minime stricte într-o serie de 
domenii precum combaterea ofertei 
ilegale a jocurilor de noroc online,
prevenirea dependenței de jocurile de 
noroc, protejarea tinerilor, combaterea 
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să recunoască avizul de conformitate, 
având însă posibilitatea de a impune 
condiții suplimentare; consideră că un 
cod de conduită european în domeniul 
jocurilor de noroc pe internet ar putea fi 
un prim pas în acest sens;

criminalității și conservarea integrității 
sportului; prin urmare, invită Comisia să 
prezinte o directivă privind aceste 
domenii;

Or. fr

Amendamentul 167
Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

9. solicită un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet, cum ar fi Acordul din 
cadrul atelierului CEN, ar putea fi un prim 
pas către un astfel de cadru;

Or. en

Amendamentul 168
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 9. invită Comisia să analizeze toate 
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„subsidiarității active”, un cadru comun de
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie 
să recunoască avizul de conformitate, 
având însă posibilitatea de a impune 
condiții suplimentare; consideră că un cod 
de conduită european în domeniul jocurilor 
de noroc pe internet ar putea fi un prim pas 
în acest sens;

opțiunile disponibile pentru ca, în 
conformitate cu principiul „subsidiarității 
active”, să ofere un cadru comun care să 
stabilească standarde minime obligatorii 
stricte în domeniul prevenirii dependenței
de jocurile de noroc și a fraudei pariurilor, 
precum și pentru protejarea tinerilor;
consideră că un cod de conduită european 
în domeniul jocurilor de noroc pe internet 
ar putea fi un prim pas în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 169
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie 
să recunoască avizul de conformitate, 
având însă posibilitatea de a impune 
condiții suplimentare; consideră că un 
cod de conduită european în domeniul 
jocurilor de noroc pe internet ar putea fi 
un prim pas în acest sens;

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
obligatorii stricte sau abordări coordonate, 
unde este cazul, alături de standarde 
naționale în domeniul prevenirii 
dependenței de jocurile de noroc și a 
fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; reafirmă poziția sa 
conform căreia, într-un domeniu sensibil 
cum este domeniul jocurilor de noroc, 
autoreglementarea industriei nu poate 
decât să completeze, nu să înlocuiască 
legislația; ia act de inițiativele de 
autoreglementare luate de asociațiile de 
operatori publici și comerciali din 
domeniul jocurilor de noroc în ceea ce 
privește jocurile de noroc responsabile și 
alte standarde;

Or. en
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Amendamentul 170
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

9. solicită în conformitate cu principiul 
„subsidiarității”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, fără a 
aduce atingere normelor naționale care 
împiedică acordarea de licențe; consideră 
că un cod de conduită european în 
domeniul jocurilor de noroc pe internet ar 
putea fi un prim pas în acest sens;

Or. pt

Amendamentul 171
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie 
să recunoască avizul de conformitate, 

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
obligatorii stricte sau abordări coordonate, 
unde este cazul, alături de standarde 
naționale în domeniul prevenirii 
dependenței de jocurile de noroc și a 
fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; reafirmă poziția sa 
conform căreia, într-un domeniu sensibil 
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având însă posibilitatea de a impune 
condiții suplimentare; consideră că un 
cod de conduită european în domeniul 
jocurilor de noroc pe internet ar putea fi 
un prim pas în acest sens;

cum este domeniul jocurilor de noroc, 
autoreglementarea industriei nu poate 
decât să completeze, nu să înlocuiască 
legislația; ia act de inițiativele de 
autoreglementare luate de asociațiile de 
operatori publici și comerciali din 
domeniul jocurilor de noroc în ceea ce 
privește jocul responsabil și alte 
standarde; respinge ideea de a lua ca 
model pentru cadrul juridic al UE 
Acordul din cadrul atelierului CEN 
privind măsurile referitoare la jocurile de 
noroc responsabile la distanță, care nu 
este obligatoriu din punct de vedere 
juridic și reflectă doar cel mai mic 
numitor comun în rândul operatorilor 
comerciali de jocuri de noroc online;

Or. en

Amendamentul 172
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor și a persoanelor 
vulnerabile; în cazul în care un operator 
face dovada respectării acelor standarde, 
celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

Or. fr
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Amendamentul 173
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor și a altor categorii 
vulnerabile; în cazul în care un operator 
face dovada respectării acelor standarde, 
celelalte state membre trebuie să 
recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

Or. fr

Amendamentul 174
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenței de jocurile de noroc 
și a fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 

9. solicită, în conformitate cu principiul 
„subsidiarității active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde 
obligatorii stricte în domeniul prevenirii 
dependenței de jocurile de noroc și a 
fraudei pariurilor, precum și pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un 
operator face dovada respectării acelor 
standarde, celelalte state membre trebuie să 
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recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

recunoască avizul de conformitate, având 
însă posibilitatea de a impune condiții 
suplimentare; consideră că un cod de 
conduită european în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar putea fi un prim pas în 
acest sens;

Or. es

Amendamentul 175
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că statele membre ar 
trebui să ia mai multe măsuri pentru a-i 
împiedica pe furnizorii de jocuri de noroc 
ilicite să își ofere serviciile online, de 
exemplu prin întocmirea unei liste negre 
cu furnizorii de jocuri de noroc ilicite în 
scopul de a pune presiune asupra 
băncilor și companiilor care emit cărți de 
credit să nu permită tranzacțiile între 
clienții lor și acești furnizori;

Or. en

Amendamentul 176
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că un cod de conduită 
paneuropean în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet ar trebui să abordeze 
drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorului de servicii, cât și ale 
consumatorului; consideră că acest cod 
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de conduită ar trebui să asigure un joc 
responsabil, un nivel ridicat de protecție a 
jucătorilor, în special în cazul minorilor și 
al altor persoane vulnerabile, precum și 
mecanisme de sprijin atât la nivelul UE, 
cât și la nivel național de combatere a 
criminalității cibernetice, a fraudei și a 
publicității înșelătoare și, în cele din 
urmă, să ofere un cadru de principii și 
reguli, care să asigure protecția uniformă 
a consumatorilor pe teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 177
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu 
se are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;
dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări
consolidate între statele membre;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 178
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
analizeze toate opțiunile disponibile 
pentru a atinge aceste standarde minime;
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dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

Or. fr

Amendamentul 179
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu 
se are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;
dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

10. invită Comisia să elaboreze o 
propunere și să faciliteze mijloacele 
adecvate de cooperare între statele 
membre în temeiul TFUE; trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;
subliniază că este necesară o cooperare 
mai strânsă în special în ceea ce privește 
protecția consumatorilor și lupta 
împotriva operatorilor ilegali;

Or. en

Amendamentul 180
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu 
se are în vedere un acord alternativ, să
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;
dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

10. invită Comisia să faciliteze 
schimburile de bune practici în domeniul 
combaterii dependenței de jocurile de 
noroc și a fraudei între autoritățile 
competente ale statelor membre;

Or. en



AM\876822RO.doc 83/126 PE469.976v02-00

RO

Amendamentul 181
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu 
se are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;
dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

10. invită Comisia ca, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, să promoveze o 
mai bună cooperare între autoritățile de 
reglementare ale statelor membre, în
domeniile relevante pentru jocurile de 
noroc online;

Or. pt

Amendamentul 182
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;
dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere referitoare la 
mijloacele adecvate de cooperare între 
statele membre în temeiul TFUE;

Or. en

Amendamentul 183
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă
referitoare la aceste standarde minime;
dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere referitoare la 
mijloacele adecvate de cooperare între 
statele membre în temeiul TFUE; dacă 
este necesar, trebuie luată în considerare și 
posibilitatea unei cooperări consolidate 
între statele membre;

Or. en

Amendamentul 184
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;
dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde; dacă este 
necesar, trebuie luată în considerare și 
posibilitatea unei cooperări consolidate 
între statele membre;

Or. es

Amendamentul 185
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se 
are în vedere un acord alternativ, să 
elaboreze o propunere de directivă 
referitoare la aceste standarde minime;
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dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre;

dacă este necesar, trebuie luată în 
considerare și posibilitatea unei cooperări 
consolidate între statele membre pentru a 
crea o abordare mai uniformă în ceea ce 
privește legislația în domeniul jocurilor de 
noroc, în așteptarea propunerilor din 
partea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 186
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia și statele membre să 
supravegheze eficient respectarea 
condițiilor stabilite de statele membre și să 
sancționeze orice încălcare;

11. îndeamnă Comisia, în calitate de 
gardian al tratatelor, să supravegheze în 
continuare eficient respectarea legislației 
UE și să sancționeze orice încălcare;

Or. en

Amendamentul 187
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia și statele membre să 
supravegheze eficient respectarea 
condițiilor stabilite de statele membre și să 
sancționeze orice încălcare;

11. îndeamnă Comisia și statele membre să 
supravegheze eficient respectarea 
condițiilor stabilite de statele;

Or. en

Amendamentul 188
Rolandas Paksas
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia și statele membre să 
supravegheze eficient respectarea 
condițiilor stabilite de statele membre și să 
sancționeze orice încălcare;

11. îndeamnă Comisia și statele membre să 
supravegheze eficient respectarea 
condițiilor stabilite de statele membre și să 
sancționeze orice încălcare, aplicând 
penalități de ordin economic;

Or. lt

Amendamentul 189
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia și statele membre să 
supravegheze eficient respectarea 
condițiilor stabilite de statele membre și să 
sancționeze orice încălcare;

11. îndeamnă Comisia și statele membre să 
supravegheze eficient respectarea 
condițiilor stabilite de statele membre și să 
sancționeze orice încălcare, aplicând 
penalități de ordin economic;

Or. lt

Amendamentul 190
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 11 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) respectă dreptul statelor membre de a 
recurge la măsuri represive împotriva 
ofertelor ilicite de jocuri de noroc online;
sprijină, în scopul de a spori eficiența 
luptei împotriva ofertelor ilicite de jocuri 
de noroc online, introducerea unui 
principiu de reglementare conform căruia 
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o companie de jocuri de noroc poate 
funcționa (sau licita pentru licența 
națională obligatorie) într-un stat 
membru doar în cazul în care nu operează 
în contradicție cu dreptul din orice alt stat 
membru al UE;

Or. en

Amendamentul 191
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 11 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) respectă dreptul statelor membre de a 
recurge la o gamă largă de măsuri 
represive împotriva ofertelor ilicite de 
jocuri de noroc online; solicită, în scopul 
de a spori eficiența luptei împotriva 
ofertelor ilicite de jocuri de noroc online 
la nivelul UE, introducerea unui 
principiu de reglementare conform căruia 
o companie de jocuri de noroc poate 
funcționa (sau licita pentru licența 
națională) într-un stat membru doar în 
cazul în care nu operează în contradicție 
cu dreptul din orice alt stat membru al 
UE;

Or. en

Amendamentul 192
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. respectă dreptul statelor membre de a 
recurge la o gamă largă de măsuri 
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represive împotriva ofertelor ilicite de 
jocuri de noroc online; sprijină, în scopul 
de a spori eficiența luptei împotriva 
ofertelor ilicite de jocuri de noroc online, 
introducerea unui principiu de 
reglementare conform căruia o companie 
de jocuri de noroc poate funcționa (sau 
licita pentru licența națională obligatorie) 
într-un stat membru doar în cazul în care 
nu operează în contradicție cu dreptul din 
orice alt stat membru al UE;

Or. en

Amendamentul 193
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. îndeamnă Comisia să continue 
ancheta sa cu privire la eventualele 
lipsuri privind coerența legislației statelor 
membre în domeniul jocurilor de noroc 
(online și offline) cu TFUE și - dacă este 
necesar - să continue procedurile privind 
încălcarea dreptului comunitar pendinte 
din 2008 pentru a asigura coerența 
menționată;

Or. en

Amendamentul 194
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul - 12 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- 12. consideră că acest domeniu 
reglementat ar trebui să includă printre 
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altele:

1) un sistem UE creat pentru aplicarea 
corectă și transparentă a practicii de 
nedublare a controalelor și a cerințelor 
pentru operatorii care doresc să furnizeze 
servicii într-un alt stat membru;
2) mecanisme uniforme de securitate care 
să garanteze accesul consumatorilor la 
produse sigure și de calitate pe o piață 
europeană reglementată a jocurilor de 
noroc;
3) măsuri paneuropene pentru o protecție 
puternică și eficientă împotriva jocurilor 
de noroc în rândul minorilor, dependenței 
de jocurile de noroc, publicității 
înșelătoare, spălării de bani și fraudei;

Or. en

Amendamentul 195
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este preocupat de potențiala 
fragmentare a pieței europene a jocurilor 
de noroc online, care ar împiedica 
dezvoltarea unei oferte licite, în special în 
statele membre mai mici;

eliminat

Or. en

Amendamentul 196
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este preocupat de potențiala 
fragmentare a pieței europene a jocurilor 
de noroc online, care ar împiedica 
dezvoltarea unei oferte licite, în special în 
statele membre mai mici;

eliminat

Or. en

Amendamentul 197
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este preocupat de potențiala 
fragmentare a pieței europene a jocurilor 
de noroc online, care ar împiedica 
dezvoltarea unei oferte licite, în special în 
statele membre mai mici;

eliminat

Or. en

Amendamentul 198
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este preocupat de potențiala 
fragmentare a pieței europene a jocurilor 
de noroc online, care ar împiedica 
dezvoltarea unei oferte licite, în special în 
statele membre mai mici;

12. este preocupat de potențiala 
fragmentare a pieței europene a jocurilor 
de noroc online, care ar împiedica 
dezvoltarea unei oferte licite, în special în 
statele membre mai mici; invită Comisia 
să încurajeze crearea de condiții de 
concurență echitabile pentru a permite 
statelor membre mai mici să se situeze pe 
aceeași poziție cu statele europene vecine 
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mai mari atunci când vine vorba de 
atragerea furnizorilor de servicii din alte 
state membre să opereze pe teritoriul lor;

Or. en

Amendamentul 199
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește Comisiei, în calitate de 
„gardian al tratatelor”, datoria sa de a 
acționa rapid la primirea plângerilor 
referitoare la încălcarea libertăților 
consacrate în tratate; prin urmare, invită 
Comisia să abordeze de urgență și 
sistematic actualele și noile cazuri de 
încălcare a dreptului comunitar;

Or. en

Amendamentul 200
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că fragmentarea din 
sectorul jocurilor de noroc necesită o 
soluție legislativă europeană și, prin 
urmare, consideră că măsurile legislative 
de la nivel național sunt insuficiente; este 
de părere că o reglementare orientată ar 
putea reprezenta baza acestei soluții 
europene pentru a asigura legitimitatea 
prestării de servicii, precum și protecția 
consumatorilor și a jucătorilor de pe piața 
jocurilor de noroc;
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Or. en

Amendamentul 201
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea 
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate 
împreună piața neagră nereglementată;
acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor și 
combaterea spălării banilor; rețeaua GREF 
și Sistemul de informare al pieței interne 
pot servi drept fundament în acest sens;

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale cu suficiente 
competențe sub coordonarea Comisiei 
Europene, în scopul de a elabora standarde 
comune și de a combate împreună piața 
neagră nereglementată; acțiunile naționale 
izolate nu sunt eficiente în special pentru 
identificarea jucătorilor și combaterea 
spălării banilor; rețeaua GREF, „European 
Regulatory Platform” („Platforma 
europeană de reglementare”) și Sistemul 
de informare al pieței interne pot servi 
drept fundament în acest sens;

Or. de

Amendamentul 202
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea 
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate 
împreună piața neagră nereglementată;
acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor și 
combaterea spălării banilor; rețeaua GREF 
și Sistemul de informare al pieței interne 

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea 
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate 
împreună piața neagră; acțiunile naționale 
izolate nu sunt eficiente în special pentru 
identificarea jucătorilor și combaterea 
spălării banilor; rețeaua GREF și Sistemul 
de informare al pieței interne pot servi 
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pot servi drept fundament în acest sens; drept fundament în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 203
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea 
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate 
împreună piața neagră nereglementată;
acțiunile naționale izolate nu sunt 
eficiente în special pentru identificarea 
jucătorilor și combaterea spălării banilor;
rețeaua GREF și Sistemul de informare al 
pieței interne pot servi drept fundament în 
acest sens;

13. consideră că o etapă necesară în 
vederea unei mai bune cooperări în 
materie de reglementare rezultă în urma 
instituirii unei autorități de reglementare 
având competențe suficiente în fiecare 
stat membru; încurajează, în acest 
context, punerea în aplicare a unei 
cooperări dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea 
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate 
împreună piața neagră; în scopul acestei 
cooperări administrative, Sistemul de 
informare al pieței interne poate servi drept 
fundament;

Or. fr

Amendamentul 204
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate
împreună piața neagră nereglementată;

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale prin implicarea
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a lua împreună 
măsuri împotriva companiilor de jocuri de 
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acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor 
și combaterea spălării banilor; rețeaua 
GREF și Sistemul de informare al pieței 
interne pot servi drept fundament în acest 
sens;

noroc online care operează într-unul sau 
mai multe state membre fără licența 
națională obligatorie; acțiunile naționale 
izolate nu sunt eficiente în special pentru 
combaterea spălării banilor, a fraudării 
pariurilor și altele și, frecvent, pentru 
combaterea criminalității organizate;
solicită să se discute în cadrul Consiliului 
dacă și în ce mod Sistemul de informare al 
pieței interne poate contribui la o 
cooperare mai eficientă între organismele 
naționale de reglementare;

Or. en

Amendamentul 205
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate
împreună piața neagră nereglementată;
acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor și 
combaterea spălării banilor; rețeaua GREF 
și Sistemul de informare al pieței interne 
pot servi drept fundament în acest sens;

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale, Comisia 
Europeană fiind un facilitator, în scopul 
de a elabora standarde comune și de a lua
împreună măsuri împotriva pieței negre 
nereglementate; acțiunile naționale izolate 
ar putea să nu fie eficiente în special 
pentru identificarea jucătorilor și 
combaterea spălării banilor; rețeaua GREF 
și Sistemul de informare al pieței interne 
pot servi drept fundament în acest sens;

Or. en

Amendamentul 206
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate
împreună piața neagră nereglementată;
acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor 
și combaterea spălării banilor; rețeaua 
GREF și Sistemul de informare al pieței 
interne pot servi drept fundament în acest 
sens;

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale prin implicarea
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a lua împreună 
măsuri împotriva companiilor de jocuri de 
noroc online care operează într-unul sau 
mai multe state membre fără licența 
națională obligatorie pentru toate tipurile 
de jocuri pe care le oferă; acțiunile 
naționale izolate nu sunt eficiente în 
special pentru combaterea spălării banilor, 
a fraudării pariurilor și altele și, frecvent, 
pentru combaterea criminalității 
organizate; solicită să se discute în cadrul 
Consiliului dacă și în ce mod Sistemul de 
informare al pieței interne poate contribui 
la o cooperare mai eficientă între 
organismele naționale de reglementare;

Or. en

Amendamentul 207
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea 
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate
împreună piața neagră nereglementată;
acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor și 
combaterea spălării banilor; rețeaua GREF 
și Sistemul de informare al pieței interne 
pot servi drept fundament în acest sens;

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea 
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune, de a schimba bune 
practici și de a lua împreună măsuri 
împotriva pieței negre nereglementate;
acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor și 
combaterea spălării banilor; clubul de 
reflecție – European Regulatory Platform 
(ERP), rețeaua GREF și Sistemul de 
informare al pieței interne pot servi drept 
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fundament în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 208
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale sub coordonarea
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a combate
împreună piața neagră nereglementată;
acțiunile naționale izolate nu sunt eficiente 
în special pentru identificarea jucătorilor 
și combaterea spălării banilor; rețeaua 
GREF și Sistemul de informare al pieței 
interne pot servi drept fundament în acest 
sens;

13. solicită intensificarea profundă a 
cooperării dintre autoritățile de 
reglementare naționale prin implicarea
Comisiei Europene, în scopul de a elabora 
standarde comune și de a lua împreună 
măsuri împotriva companiilor de jocuri de 
noroc online care operează într-unul sau 
mai multe state membre fără licența 
națională obligatorie pentru toate tipurile 
de jocuri pe care le oferă; acțiunile 
naționale izolate nu sunt eficiente în 
special pentru combaterea spălării banilor, 
a fraudării pariurilor și altele și, frecvent, 
pentru combaterea criminalității 
organizate; rețeaua GREF și Sistemul de 
informare al pieței interne pot servi drept 
fundament în acest sens;

Or. en

Amendamentul 209
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază necesitatea unor metode 
mai eficiente de combatere a criminalității 
și a spălării de bani; recomandă 
interzicerea reținerii pasive a banilor în 
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conturile de joc;

Or. fi

Amendamentul 210
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a solicită Comisiei să prezinte o 
propunere referitoare la cea de a patra 
directivă privind combaterea spălării 
banilor, care să fie aplicată tuturor 
serviciilor de jocuri de noroc online;

Or. it

Amendamentul 211
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este de părere că, pentru a preveni în 
mod eficient problema jocurilor de noroc 
în rândul copiilor, trebuie realizată 
verificarea vârstei clientului printr-un 
proces eficient de identificare și verificare 
înainte de orice joc (inclusiv jocuri cu sau 
fără bani);

Or. en

Amendamentul 212
Olga Sehnalová
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Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. susține, în acest context, adoptarea 
de norme comune pentru protejarea 
persoanelor cu vârsta sub 18 ani, ceea ce 
presupune impunerea de restricții 
obligatorii asupra tranzacțiilor financiare 
efectuate prin intermediul instrumentelor 
de plată, pe baza informațiilor privind 
identitatea clientului (blocarea 
transferurilor din conturi sau de pe 
carduri de plată aparținând persoanelor 
cu vârsta sub 18 ani) și asupra 
transferurilor de fonduri între conturile 
jucătorilor pe site-urile internet cu jocuri 
de noroc online, precum și alte măsuri;

Or. cs

Amendamentul 213
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. susține, în acest context, adoptarea 
de norme comune care să solicite 
operatorilor să afișeze anunțuri pe site-
urile online de jocuri de noroc, care să 
afirme că este ilegal ca persoanele cu 
vârsta sub 18 ani să participe le jocuri de 
noroc, să ofere instrucțiuni cu privire la 
comportamentul de risc ridicat și 
ludopatie și să pună la dispoziție adrese 
internet către organisme naționale de 
consultanță de specialitate și instituții ale 
sistemului medical care oferă tratament 
pentru ludopatie;

Or. cs
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Amendamentul 214
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE;

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE; solicită utilizarea 
de metode eficiente pentru combaterea 
jocurilor de noroc problematice, inter 
alia, prin intermediul interdicției de a juca 
și al limitelor obligatorii a cheltuielilor 
într-un anumit interval de timp;
subliniază faptul că trebuie stabilită o 
perioadă de așteptare înainte de creșterea 
limitei de cheltuială;

Or. fi

Amendamentul 215
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE;

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE; subliniază că sunt 
necesare statistici realizate de surse 
independente în special cu privire la 
dependența de jocurile de noroc;

Or. en
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Amendamentul 216
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE;

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la toate canalele (online și 
offline) ale piețelor jocurilor de noroc, 
precum și la dependența de jocurile de 
noroc pentru a produce date 
cuprinzătoare cu privire la piața jocurilor 
de noroc din UE;

Or. en

Amendamentul 217
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE;

14. invită Comisia și statele membre să se 
concentreze asupra cercetării în materie 
de incidență, apariție și tratare a 
dependenței de jocuri de noroc, să
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE;

Or. cs

Amendamentul 218
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
colecteze și să publice date statistice 
referitoare la piețele jocurilor de noroc pe 
internet, precum și la dependența de 
jocurile de noroc în UE;

14. invită Comisia și statele membre să ia 
act de studiile realizate deja în acest 
domeniu și, în plus, să colecteze și să 
publice date statistice referitoare la piețele 
jocurilor de noroc pe internet, precum și la 
dependența de jocurile de noroc în UE;

Or. en

Amendamentul 219
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită, totodată, organele naționale 
de reglementare să colaboreze cu Comisia 
pentru a desfășura o analiză economico-
juridică comparativă preliminară a 
situației în fiecare stat membru al UE, 
care să examineze impactul jocurilor de 
noroc online asupra sănătății publice, a 
bugetelor și a drepturilor terților 
(îndeosebi codependenți și creditori);

Or. cs

Amendamentul 220
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește faptul că statele membre 
au dreptul de a exclude interesele private 
care urmăresc să obțină profit din 
sectorul jocurilor de noroc și că acestea 
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pot permite activitățile privind jocurile de 
noroc doar organismelor publice sau de 
caritate;

Or. en

Amendamentul 221
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să revizuiască și să 
extindă domeniul de aplicare al 
Directivei 2005/60/CE1 privind spălarea 
banilor la toate jocurile de noroc și la 
pariurile pe internet;

Or. fr

Amendamentul 222
Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată faptul că, potrivit unui 
studiu apărut recent2, piața jocurilor de 
noroc a fost identificată drept sectorul în 
care se simte cea mai mare nevoie de un 
mecanism de soluționare alternativă a 
litigiilor; sugerează, prin urmare, că 
autoritățile naționale de reglementare ar 
putea institui mecanisme de soluționare 
alternativă a litigiilor în cadrul sectorului 

                                               
1 JO L 309, 25.11.2005, p. 15–36.
2 Studiu privind „Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the European Union”, 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&fil
e=41671



AM\876822RO.doc 103/126 PE469.976v02-00

RO

jocurilor de noroc online;

Or. de

Amendamentul 223
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. recomandă punerea în aplicare a 
standardelor minime uniforme la nivel 
european pentru identificare electronică;
consideră că înregistrarea trebuie să se 
desfășoare astfel încât jucătorul să fie 
identificat și să se asigure, totodată, că 
jucătorul deține cel mult un cont de joc în 
cadrul aceleiași societăți de jocuri de 
noroc;

Or. fi

Amendamentul 224
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. atrage atenția asupra costurilor 
directe suportate de sistemele de sănătate 
în legătură cu tratarea ludopatiei și, prin 
urmare, invită statele membre să asigure 
tratamente ambulatorii de specialitate, cu 
scopul de a limita cât mai mult recidiva 
dependenței de jocurile de noroc;

Or. cs
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Amendamentul 225
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită o cooperare mai strânsă și o 
mai bună coordonare între statele 
membre ale UE, Europol și Eurojust în 
lupta împotriva jocurilor de noroc ilicite, 
fraudei, spălării banilor și a altor 
infracțiuni financiare din sectorul 
jocurilor de noroc pe internet;

Or. en

Amendamentul 226
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește din nou Comisiei 
importanța loteriei de finanțare pentru 
sport și alimentație și îndeamnă Comisia 
să propună măsuri pentru a asigura 
această funcție socială; în acest sens, 
reamintește, de asemenea, concluziile 
Consiliului din 10 decembrie 2010;

Or. en

Amendamentul 227
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jocurile de noroc și sportul Jocurile de noroc și sportul: nevoia de 
asigurare a integrității

Or. fr

Amendamentul 228
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jocurile de noroc și sportul Jocurile de noroc și sportul, caritatea și 
interesele generale

Or. en

Amendamentul 229
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că aranjarea meciurilor și 
fraudarea pariurilor trebuie sancționate în 
întreaga Europă;

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că ar trebui să fie creată o definiție 
comună a aranjării meciurilor și a 
trișatului și că fraudarea pariurilor trebuie 
sancționată în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 230
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Piotr Borys, Sophie Auconie
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că aranjarea meciurilor și fraudarea 
pariurilor trebuie sancționate în întreaga 
Europă;

16. constată că odată cu dezvoltarea 
sectorului pariurilor sportive online, s-a 
înregistrat un număr mai mare de riscuri 
de fraudă în cadrul competițiilor sportive, 
chiar dacă acesta nu este un fenomen 
nou; subliniază că integritatea sportului 
este expusă unui risc mai mare mai ales în 
cadrul competițiilor sportive mai puțin 
populare; consideră așadar că aranjarea 
meciurilor și fraudarea pariurilor trebuie 
sancționate în întreaga Europă

Or. fr

Amendamentul 231
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că aranjarea meciurilor și fraudarea 
pariurilor trebuie sancționate în întreaga 
Europă;

16. reafirmă că proliferarea 
transfrontalieră a pariurilor online ar 
putea reprezenta o amenințare pentru
integritatea sportului; subliniază că este 
vital pentru domeniul sportului ca 
evenimentele sportive să fie în continuare 
credibile și corecte; consideră că Uniunea 
Europeană trebuie să joace un rol mai 
clar în garantarea integrității sportului, 
obiectiv care trebuie urmărit de toate 
părțile interesate; solicită, prin urmare, 
instituirea unei Agenții Europene de 
Integritate și Fairplay în Sport, în 
conformitate cu articolele 6, 83 și 165 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cu atribuții specifice de 
promovare a educației jucătorului și de 
coordonare a măsurilor împotriva fraudei 
și corupției în sport prin schimbul de 
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informații și expertiză și prin aplicarea 
unei definiții comune a infracțiunilor și 
sancțiunilor în aranjarea meciurilor și 
fraudarea pariurilor;

Or. en

Amendamentul 232
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că aranjarea meciurilor și fraudarea 
pariurilor trebuie sancționate în întreaga 
Europă;

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor ilegale făcute în cadrul 
competițiilor sportive mai puțin populare;
consideră așadar că definiții comune 
privind aranjarea meciurilor și fraudarea 
pariurilor trebuie dezvoltate și că 
asemenea fraude trebuie sancționate în 
întreaga Europă;

Or. it

Amendamentul 233
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că aranjarea meciurilor și 
fraudarea pariurilor trebuie sancționate 
în întreaga Europă;

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare; insistă asupra 
opiniei sale conform căreia pariurile sunt 
o formă de exploatare comercială a 
competițiilor sportive și recomandă 
consacrarea drepturilor organizatorilor de 
evenimente sportive în dreptul european și 
național și extinderea cooperării sportului 
cu autoritățile naționale de aplicare a 
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legii competente;

Or. de

Amendamentul 234
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că aranjarea meciurilor și fraudarea 
pariurilor trebuie sancționate în întreaga 
Europă;

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare și în cadrul 
părților de meciuri; consideră așadar că 
aranjarea meciurilor și fraudarea pariurilor 
trebuie sancționate în întreaga Europă;

Or. cs

Amendamentul 235
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră
așadar că aranjarea meciurilor și fraudarea 
pariurilor trebuie sancționate în întreaga 
Europă;

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive mai puțin populare; consideră 
așadar că aranjarea meciurilor și fraudarea 
pariurilor trebuie sancționate în întreaga 
Europă; invită statele membre să includă 
această fraudare în categoria 
infracțiunilor penale în scopul 
sancționării eficiente a manipulărilor 
pariurilor și a rezultatelor sportive;

Or. fr
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Amendamentul 236
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute în cadrul competițiilor 
sportive, în special a celor mai puțin 
populare; consideră așadar că aranjarea 
meciurilor și fraudarea pariurilor trebuie 
sancționate în întreaga Europă;

16. constată că integritatea sportului este 
expusă unui risc mai mare în cazul 
pariurilor făcute atât în cadrul competițiilor 
sportive mai importante, cât și a celor mai 
puțin populare; consideră așadar că 
aranjarea meciurilor și fraudarea pariurilor 
trebuie sancționate mai puternic în 
întreaga Europă;

Or. it

Amendamentul 237
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră, prin urmare, că se impune 
adoptarea unei definiții uniforme a 
fraudei sportive la nivel european, care 
trebuie introdusă în dreptul penal al 
tuturor statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 238
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța educației în 
sport și îndeamnă statele membre și 
federațiile sportive să asigure că normele 
privind pariurile sportive sunt aplicate și 
că jucătorii profesioniști și amatori sunt 
pe deplin informați;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. își reafirmă poziția conform căreia 
pariurile sportive reprezintă un mijloc de 
utilizare comercială a competițiilor 
sportive și recomandă Comisiei Europene 
și statelor membre să protejeze 
competițiile sportive împotriva folosirii lor 
în scopuri comerciale neautorizate, în 
special prin crearea unui „drept la 
pariuri” și prin recunoașterea în favoarea 
organismelor sportive a unor drepturi de 
proprietate intelectuală asupra 
competițiilor pe care le organizează, în 
vederea garantării atât a unui câștig 
financiar echitabil în favoarea sportului 
profesionist și amator de la orice nivel, cât 
și în calitate de instrument care facilitează 
combaterea fraudei sportive, mai ales a 
meciurilor aranjate;

Or. fr

Amendamentul 240
Gianni Pittella
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Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța educației în 
domeniul sportului și solicită statelor 
membre și federațiilor sportive să 
garanteze faptul că există reguli în 
vigoare privind pariurile făcute în cadrul 
competițiilor sportive și că jucătorii sunt 
informați cu privire la aceste reguli, atât 
la nivel profesional, cât și la cel de 
amatori;

Or. it

Amendamentul 241
Gianni Pittella

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. ia act de faptul că mai multe țări 
europene au adoptat deja o legislație 
strictă împotriva spălării banilor prin 
intermediul pariurilor sportive, aranjării 
meciurilor (calificarea ca o infracțiune 
specifică și penală), precum și împotriva 
conflictelor de interese între operatorii de 
pariuri și cluburile sportive, echipe sau 
sportivii activi;

Or. en

Amendamentul 242
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
legăturile dintre organizațiile criminale și 
dezvoltarea practicilor de aranjare a 
meciurilor în cazul pariurilor online, 
profiturile care rezultă din acestea 
sprijinind alte activități criminale;

Or. en

Amendamentul 243
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să analizeze 
modalitățile în care veniturile provenite 
din pariuri sportive ar putea fi în mod 
curent utilizate pentru a proteja 
integritatea competițiilor sportive 
împotriva fraudării pariurilor, luând în 
considerare totodată că un mecanism de 
finanțare nu trebuie să conducă la o 
situație din care numai foarte puține 
sporturi profesioniste, televizate pe scară 
largă să beneficieze, în timp ce alte 
sporturi, în special sporturile de la nivel 
local s-ar confrunta cu o finanțare din 
pariuri sportive diminuată;

Or. en

Amendamentul 244
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că dezvoltarea și 
prevenirea riscurilor prezentate de 
jocurile de noroc și de pariurile online 
sunt influențate mai ales de conservarea 
integrității sportului; încurajează, în 
consecință, Comisia și statele membre să 
prezinte propuneri destinate să 
sensibilizeze sportivii și consumatorii, de 
la vârsta cea mai fragedă și la toate 
nivelurile (amator și profesionist);

Or. fr

Amendamentul 245
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. ia act de faptul că operatorii online 
cu licență din UE joacă deja un rol în 
identificarea potențialelor cazuri de 
corupție în sport;

Or. en

Amendamentul 246
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei Europene să 
cerceteze modalitatea în care 
organizatorii competițiilor și 
evenimentelor sportive ar putea obține 
venituri corecte din pariurile sportive 
făcute în cadrul competițiilor și 
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evenimentelor proprii, pentru care ar 
trebui să li se acorde drepturi de 
proprietate intelectuală asupra acestor 
competiții și evenimente, de exemplu, prin 
intermediul unei forme de drept la 
imagine;

Or. nl

Amendamentul 247
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. încurajează inițierea unei cooperări 
strânse între autoritățile juridice ale 
statelor membre și organizațiile sportive, 
care să permită schimbul de informații 
regulate și eficiente;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. afirmă că trebuie create instrumente 
prin care să se încurajeze o mai bună 
cooperare polițienească și judiciară 
transfrontalieră și că, în același timp, 
trebuie să se pună bazele unei colaborări 
structurate cu organizatorii competițiilor 
sportive, pentru a facilita schimbul de 
informații între organismul de disciplină 
sportivă și autoritățile publice de anchetă 
și de urmărire penală, folosind în acest 
sens, de exemplu, rețele și puncte de 
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contact naționale însărcinate mai ales cu 
problematica meciurilor trucate;

Or. fr

Amendamentul 249
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. invită statele membre și Comisia 
Europeană să faciliteze cooperarea 
polițienească implicând toate autoritățile 
competente ale statelor membre în special 
în prevenirea, depistarea și investigarea 
aranjării meciurilor în legătură cu 
pariurile sportive;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. insistă ca statele membre să se 
asigure că, prin introducerea unei 
sancțiuni penale pentru orice amenințare 
la adresa integrității competițiilor, 
inclusiv referitor la operatorii de pariuri, 
să se interzică manipularea frauduloasă a 
rezultatelor în vederea avantajelor 
financiare sau a altor concepte;

Or. fr
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Amendamentul 251
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 16c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. încurajează statele membre și 
Comisia Europeană să faciliteze 
cooperarea judiciară între autoritățile 
naționale de investigare și de urmărire 
penală în ceea ce privește aranjarea 
meciurilor; în acest sens, invită statele 
membre să ia în considerare serviciile 
dedicate de urmărire penală care au ca 
responsabilitate principală investigarea 
cazurilor de aranjare a meciurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. subliniază importanța educației în 
domeniul sportului, iar statele membre, 
precum și federațiile sportive sunt 
încurajate să adopte reguli clare în 
materie de pariuri sportive și să ofere 
informații și o educație adecvate pentru 
jucătorii profesioniști și amatori;

Or. fr

Amendamentul 253
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet nu 
trebuie să conducă la o scădere a finanțării 
sportului;

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea scopurilor 
caritabile și a scopurilor de interes 
general din sport în statele membre; prin 
urmare, dezvoltarea pieței jocurilor de 
noroc pe internet nu trebuie să conducă la o 
scădere a finanțării sportului și a
activităților caritabile;

Or. en

Amendamentul 254
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet nu 
trebuie să conducă la o scădere a 
finanțării sportului;

17. recunoaște semnificația deosebită pe 
care o are contribuția veniturilor provenite 
din jocurile de noroc la finanțarea sportului
profesionist și amator la toate nivelurile în 
statele membre; prin urmare, recomandă 
asigurarea de către operatorii de pariuri 
sportive a unui echilibru financiar 
adecvat în favoarea sportului;

Or. de

Amendamentul 255
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet nu 
trebuie să conducă la o scădere a finanțării 
sportului;

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet nu 
trebuie să conducă la o scădere a finanțării 
sportului; consideră că trebuie luate în 
considerare soluții alternative de 
finanțare care să implice operatorii de 
pariuri sportive; solicită elaborarea unor 
soluții echilibrate care să fie în interesul 
operatorilor și al mișcării sportive 
deopotrivă;

Or. fr

Amendamentul 256
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet nu 
trebuie să conducă la o scădere a 
finanțării sportului;

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; aceste venituri ar trebui 
distribuite favorizând federațiile sportive 
mai puțin bogate, disciplinele sportive 
neprofesioniste și promovarea activității 
sportive în școli și în favoarea persoanelor 
cu handicap; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet ar 
trebui însoțită de o distribuire mai bună a 
finanțării sportului;

Or. it

Amendamentul 257
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet nu 
trebuie să conducă la o scădere a finanțării 
sportului;

17. recunoaște importanța pe care o are 
contribuția veniturilor provenite din 
jocurile de noroc la finanțarea sportului în 
statele membre; prin urmare, dezvoltarea 
pieței jocurilor de noroc pe internet nu 
trebuie să conducă la o scădere a finanțării 
sportului, ci la finanțarea unor programe 
de prevenire și tratare a 
comportamentului de joc problematic și
patologic, precum și la cercetare;

Or. es

Amendamentul 258
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să evalueze 
posibilitățile unui model independent de 
finanțare a sportului, cu o sarcină 
minimă asupra industriei jocurilor de 
noroc, pentru a asigura un model de 
finanțare durabilă pentru evenimentele 
sportive;

Or. en

Amendamentul 259
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că este absolut necesar ca 
organizatorilor de competiții sportive să li 
se recunoască dreptul de proprietate 
asupra competițiilor pe care le 
organizează, pentru a-i proteja de 
exploatările în scopuri comerciale 
neautorizate ale operatorilor de jocuri de 
noroc online și pentru a le garanta 
dreptul la un câștig financiar echitabil pe 
profitul realizat de aceștia;

Or. fr

Amendamentul 260
Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază necesitatea de a 
recunoaște faptul că organizatorii de 
curse de cai au dreptul la bazele de date 
cu informațiile referitoare la cursele pe 
care le organizează;

Or. en

Amendamentul 261
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază că pentru garantarea unei 
relații mai echilibrate între organizatorii 
de competiții sportive și operatorii de 
jocuri de noroc online ar trebui ca aceștia 
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să încheie acorduri cu caracter 
obligatoriu din punct de vedere juridic;

Or. fr

Amendamentul 262
Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. recunoaște necesitatea de a acorda 
atenție precondițiilor specifice curselor de 
trap și de cai de rasă care le diferențiază 
de alte sporturi care fac obiectul 
pariurilor; tradițiile naționale și 
precondițiile unice privind cursele de trap 
și de cai de rasă solicită ca acțiunile 
posibile la nivelul UE în domeniul 
jocurilor de noroc să fie suficient de 
flexibile, pentru a permite utilizarea la 
nivel național a modelului Pari Mutuel și 
a soluțiilor care prevăd crearea unui sport 
viabil în Europa;

Or. en

Amendamentul 263
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate 
standarde comune în materie de publicitate, 
menite să ofere o protecție suficientă 

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate 
standarde comune în materie de publicitate, 
menite să ofere o protecție suficientă 
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consumatorilor vulnerabili, fără a 
împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, de 
asemenea, că interzicerea publicității nu 
este în nici un caz o soluție adecvată;

consumatorilor vulnerabili, pe de o parte, 
dar și piețelor reglementate, fără a 
împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, de 
asemenea, că interzicerea publicității nu 
este în nici un caz o soluție adecvată;

Or. de

Amendamentul 264
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate
standarde comune în materie de 
publicitate, menite să ofere o protecție 
suficientă consumatorilor vulnerabili, fără 
a împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, 
de asemenea, că interzicerea publicității 
nu este în nici un caz o soluție adecvată;

18. subliniază că interzicerea publicității 
pentru serviciile de jocuri de noroc online 
la evenimentele sportive majore nu este o 
soluție adecvată; subliniază necesitatea de 
a găsi soluții pragmatice în ceea ce privește 
publicitatea și sponsorizarea de către 
operatorii de jocuri de noroc pe internet a 
evenimentelor sportive; solicită adoptarea
de standarde în materie de publicitate care 
să ofere o protecție suficientă 
consumatorilor vulnerabili, fără a 
împiedica sponsorizarea evenimentelor 
sportive de către operatorii de jocuri de 
noroc pe internet;

Or. en

Amendamentul 265
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 

18. subliniază necesitatea de a respecta 
competența statelor membre de a 
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și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a 
evenimentelor sportive; consideră că 
trebuie identificate standarde comune în 
materie de publicitate, menite să ofere o 
protecție suficientă consumatorilor 
vulnerabili, fără a împiedica însă 
sponsorizarea evenimentelor 
internaționale; consideră, de asemenea, 
că interzicerea publicității nu este în nici 
un caz o soluție adecvată;

reglementa serviciile de jocuri de noroc și 
modul în care acestea pot fi promovate 
sau modul în care li se face publicitate;

Or. pt

Amendamentul 266
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a 
evenimentelor sportive; consideră că 
trebuie identificate standarde comune în 
materie de publicitate, menite să ofere o 
protecție suficientă consumatorilor 
vulnerabili, fără a împiedica însă 
sponsorizarea evenimentelor 
internaționale; consideră, de asemenea, că 
interzicerea publicității nu este în nici un 
caz o soluție adecvată;

18. subliniază actualele hotărâri ale Curții 
de Justiție conform cărora, pentru 
atingerea obiectivului de aducere pe căi 
controlabile, este necesar ca operatorii de 
jocuri de noroc autorizați să instituie o 
alternativă fiabilă la ofertele de jocuri de 
noroc nereglementate, ceea ce, printre 
altele, poate implica, în sine, și publicitate 
de o anumită anvergură și recurgerea la 
noi tehnici de distribuție; ar trebui
identificate standarde comune în materie de 
publicitate, menite să ofere o protecție 
suficientă consumatorilor vulnerabili, fără 
a împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, de 
asemenea, că interzicerea publicității nu 
este în nici un caz o soluție adecvată;

Or. de

Amendamentul 267
Marc Tarabella
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate 
standarde comune în materie de publicitate, 
menite să ofere o protecție suficientă 
consumatorilor vulnerabili, fără a 
împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, de 
asemenea, că interzicerea publicității nu 
este în nici un caz o soluție adecvată;

18. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 268
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate 
standarde comune în materie de publicitate, 
menite să ofere o protecție suficientă 
consumatorilor vulnerabili, fără a 
împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, 
de asemenea, că interzicerea publicității
nu este în nici un caz o soluție adecvată;

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate 
standarde comune în materie de publicitate, 
menite să ofere o protecție suficientă 
consumatorilor vulnerabili; în plus, 
consideră că interzicerea anumitor forme 
de publicitate ar putea reprezenta o 
soluție;

Or. it
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Amendamentul 269
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate 
standarde comune în materie de 
publicitate, menite să ofere o protecție 
suficientă consumatorilor vulnerabili, fără 
a împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, de 
asemenea, că interzicerea publicității nu
este în nici un caz o soluție adecvată;

18. subliniază necesitatea de a găsi soluții 
pragmatice în ceea ce privește publicitatea 
și sponsorizarea de către operatorii de 
jocuri de noroc pe internet a evenimentelor 
sportive; consideră că trebuie identificate 
standarde în materie de publicitate bazate 
pe criterii de joc responsabil, fără a 
împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaționale; consideră, de 
asemenea, că interzicerea publicității nu 
este în nici un caz o soluție adecvată;

Or. es

Amendamentul 270
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 18 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră, totodată, că promovarea 
jocurilor de noroc reprezintă o problemă, 
întrucât crește oferta și stimulează 
consumul, crescând astfel riscul 
dependenței; recomandă, prin urmare, 
publicarea avertizărilor explicite cu 
privire la consecințele ludopatiei;

Or. cs

Amendamentul 271
Olga Sehnalová



PE469.976v02-00 126/126 AM\876822RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 18 – subpunctul 2 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

își exprimă îngrijorarea cu privire la 
promovarea împrumuturilor online pe 
site-urile internet de jocuri de noroc;
recomandă, prin urmare, limitarea 
accesului la aceste împrumuturi online;

Or. cs

Amendamentul 272
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia și statele membre să 
colaboreze cu toate părțile interesate din 
domeniul sportului în vederea identificării 
de mecanisme adecvate necesare pentru a 
proteja integritatea sportului și finanțarea 
sporturilor de la nivel local;

Or. en


