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Pozměňovací návrh 1
Santiago Fisas Ayxela

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Prohlášení z Nikósie o 
boji proti ovlivňování sportovních 
výsledků ze dne 20. září 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení o manipulaci 
s výsledky zápasů a korupci ve sportu
(2013/2567(RSP),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ashley Fox

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na příslušnou judikaturu 
Soudního dvora Evropské unie, včetně 
uplatňování a výkladu zásad 
transparentnosti, vzájemného uznávání, 
rovného zacházení a právní jistoty 
prostřednictvím této judikatury[1],
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[1] Zejména rozsudky v těchto věcech: 
Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 
(C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 
1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), 
Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 
(C-42/02), Fixtures Marketing Ltd v.
OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures 
Marketing Ltd v. Svenska Spel AB 2004 
(C-338/02), Fixtures Marketing Ltd v. Oy 
Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 
2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica a další 2007 (C-338/04, C-
359/04 a C-360/04), Komise v. Itálie 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 a Gerdin 2010 (C-
447/08 a C-448/08), Markus Stoß a další 
2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-
360/07, C-409/07 a C-410/07), Carmen 
Media 2010 (C-46/08) a Engelmann 2010 
(C-64/08), věc Zeturf C-212/08, 2011, 
Dickinger a Ömer (C-347/09), 2011, 
spojená věc Fortuna (C-213/11, C-214/11, 
C-217/11) 2012, HIT a věc HIT Larix (C-
176/11), 2012, OPAP, spojené věci C-
186/11 a C-209/11, 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Santiago Fisas Ayxela

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
18. ledna 2011 nazvané „Rozvoj 
evropského rozměru v oblasti sportu“
(COM(2011)0012),

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Ashley Fox

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sekundární právní akty
Unie v oblasti on-line hazardních her, 
zejména na směrnici o audiovizuálních 
mediálních službách 2010/13/EU, 
směrnici o nekalých obchodních 
praktikách 2005/29/ES, směrnici o 
nekalých smluvních podmínkách
93/13/ES, směrnici o prodeji na dálku
97/7/ES, směrnici proti praní špinavých 
peněz 2005/60/ES a na nedávné návrhy
Evropské komise týkající se reformy této 
směrnice prostřednictvím návrhu 
směrnice o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu a návrhu nařízení 
o informacích doprovázejících převody 
peněžních prostředků, na směrnici o 
ochraně údajů 95/46/ES a návrhy 
směrnice a nařízení o její reformě a na 
směrnici o společném systému daně z 
přidané hodnoty 2006/112/ES,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ashley Fox

Návrh usnesení
Právní východisko 1 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
10. března 2009 o etické nezávadnosti 
hazardních her poskytovaných on-line1,

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her 
poskytovaných on-line (2008/2215(INI)).
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ashley Fox

Návrh usnesení
Právní východisko 1 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2011 o on-line hazardních 
hrách na vnitřním trhu1,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Santiago Fisas Ayxela

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. března 2013 o manipulaci s výsledky
zápasů a korupci ve sportu,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Santiago Fisas Ayxela

Návrh usnesení
Právní východisko 3 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
2. února 2012 o evropském rozměru 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2011 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu 
(2011/2084(INI)).
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sportu,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Santiago Fisas Ayxela

Návrh usnesení
Právní východisko 3 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na přípravnou akci s názvem 
„Evropské partnerství v oblasti sportu“ a 
zejména na soubor projektů zaměřených
na prevenci ovlivňování sportovních 
výsledků prostřednictvím vzdělávání a 
informování zúčastněných stran,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na judikaturu Soudního 
dvora Evropské unie, v rámci níž Soudní 
dvůr v oblasti organizace hazardních her 
zejména uznává jako naléhavé důvody 
obecného zájmu, které mohou odůvodnit 
omezení volného pohybu služeb, ochranu 
spotřebitelů, předcházení podvodům a 
zabraňování tomu, aby byli občané 
naváděni k nadměrným útratám za hru, 
stejně jako všeobecnou potřebu chránit 
veřejný pořádek1,

                                               
1 viz v tomto smyslu věc C 275/92 Schindler, body 57 – 60; věc C 124/97 Läärä a další, body 32 a 33; věc C-
67/98 Zenatti, body 30 a 31; věc C-243/01 Gambelli a další, bod 67; věc C-42/07 Liga Portuguesa, bod 56; 
spojené věci C 316/07, C 358/07 až C 360/07, C 409/07 a C 410/07, Markus Stoß a další, bod 74; věc C 212/08, 
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Pozměňovací návrh 12
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
10. března 2009 o etické nezávadnosti 
hazardních her poskytovaných on-line,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 4 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. října 2011 o on-line hazardních hrách 
na vnitřním trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 4 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
11. března 2013 o manipulaci s výsledky

                                                                                                                                                  
Zeturf Ltd, bod 38; věc C-72/10 Costa, bod 71; věc C 176/11 Hit Larix, bod 15; spojené věci C 186/11 a C 
209/11 Stanleybet a další, bod 44.
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zápasů a korupci ve sportu,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 4 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Christel Schaldemose
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Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. 
března 2009 o etické nezávadnosti 
hazardních her poskytovaných on-line1,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Právní východisko 5 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení o manipulaci 
s výsledky zápasů a korupci ve sportu2,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že článek 35 Listiny 
základních práv Evropské unie stanoví 
povinnost ochrany lidské zdraví při 
vymezování a provádění všech politik a 
činností Unie;

Or. en

                                               
1 OJ C 87 E, 1.4.2010, p.30.
2 (2013/2567(RSP)).
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Pozměňovací návrh 20
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa vzhledem k tomu, že podle článku 169 
Smlouvy o fungování EU je Evropská 
unie povinna zajistit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Ab. vzhledem k tomu, že odvětví on-line 
hazardních her se liší od ostatních odvětví 
z důvodu rizik, která jsou s ním spojená, 
pokud jde o ochranu spotřebitele před 
závislostí a podvodem a boj proti 
organizované trestné činnosti, jako je 
praní špinavých peněz a ovlivňování 
sportovních výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Ac. vzhledem k tomu, že pokud nejsou 
hazardní hry poskytované on-line správně 
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regulovány, mohou znamenat větší riziko 
vzniku závislosti než tradiční hazardní hry
nabízené off-line, mimo jiné v důsledku 
snazšího přístupu a nepřítomnosti sociální 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Ad. vzhledem k tomu, že z těchto důvodů 
představují hazardní hry poskytované on-
line hospodářskou činnost zvláštní 
povahy, pročež některá pravidla vnitřního 
trhu včetně svobody usazování a volného 
pohybu služeb a zásady vzájemného 
uznávání ponechávají dostatečný 
manévrovací prostor mimo jiné pro 
stanovení opatření nezbytných pro 
ochranu hráčů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými 
hodnotami a sledovanými cíli obecného 
zájmu;

A. vzhledem k tomu, že v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii musí 
mít členské státy možnost samy přijímat 
rozhodnutí o on-line hazardních hrách;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 25
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy mají právo
regulovat on-line hazardní hry v souladu se 
svými hodnotami a tradicemi a se svými
sledovanými cíli obecného zájmu;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy mají plnou 
pravomoc regulovat on-line hazardní hry v 
souladu se svými hodnotami a sledovanými 
cíli obecného zájmu a v souladu se
zásadami stanovenými ve Smlouvách
a mají k tomu nejlepší předpoklady;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy mají právo 
regulovat on-line hazardní hry v souladu se 
svými hodnotami a sledovanými cíli 
obecného zájmu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými 
hodnotami a sledovanými cíli obecného 
zájmu;

A. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity mají členské státy 
právo určit, jak bude nabídka on-line 
hazardních her organizována a 
regulována, a to v souladu se svými 
hodnotami a sledovanými cíli obecného 
zájmu a při dodržení práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy mají plnou 
pravomoc regulovat on-line hazardní hry v 
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hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

souladu se svými hodnotami a sledovanými 
cíli obecného zájmu a v souladu se
zásadami stanovenými ve Smlouvách
a mají k tomu nejlepší předpoklady;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line
hazardní hry v souladu se svými 
hodnotami a sledovanými cíli obecného 
zájmu;

A. vzhledem k tomu, že hazardní hry nelze 
považovat za běžné hospodářské činnosti a
členské státy mají právo regulovat činnosti
v oblasti hazardních her v souladu se 
svými hodnotami a sledovanými cíli 
obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity členské státy regulují
on-line hazardní hry v souladu se svými 
hodnotami a sledovanými cíli obecného 
zájmu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy mají právo 
regulovat on-line hazardní hry v souladu se 
svými hodnotami a sledovanými cíli 
obecného zájmu;

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, jsou členské státy oprávněny
regulovat on-line hazardní hry v souladu se 
svými hodnotami a sledovanými cíli 
obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
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subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými 
hodnotami a sledovanými cíli obecného 
zájmu;

subsidiarity, kterou potvrdila judikatura 
Soudního dvora Evropské unie, lze 
odůvodnit omezení členských států 
týkající se sázek a hazardních her
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je ochrana spotřebitelů, předcházení 
podvodům a zabraňování tomu, aby byli 
občané naváděni k nadměrným útratám 
za hru;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, mají členské státy právo 
regulovat on-line hazardní hry v souladu se 
svými hodnotami a sledovanými cíli 
obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu;

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se 
harmonizace a s ohledem na zásadu 
subsidiarity, členské státy si ponechávají 
prostor pro uvážení, jak regulovat on-line 
hazardní hry v souladu se svými hodnotami 
a sledovanými cíli obecného zájmu a s 
jejich vlastní úrovní ochrany spotřebitelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že členské státy mají 
možnost zvolit si vlastní regulační model 
pro regulaci on-line hazardních her, musí 
být taková právní úprava přiměřená, 
ucelená, transparentní a nediskriminační;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line v současné době 
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line s ohledem ke své 
zvláštní povaze a v souladu se zásadou 
subsidiarity v současné době nepodléhá 
odvětvovým pravidlům na úrovni Evropské 
unie, avšak že je předmětem řady 
sekundárních právních aktů EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line v současné době 
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line z důvodu zvláštní 
povahy hazardních her a v souladu se 
zásadou subsidiarity v současné době 
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line v současné době
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

B. vzhledem k tomu, že poskytování 
služeb hazardních her on-line s ohledem ke 
své zvláštní povaze a v souladu se zásadou 
subsidiarity nepodléhá odvětvovým 
pravidlům na úrovni Evropské unie a 
hazardní hry byly vyloučeny ze 
sekundárních právních předpisů, jako 
jsou směrnice o elektronickém obchodu, 
službách a právech spotřebitelů, avšak že 
je předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line v současné době
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

B. vzhledem k tomu, že v souladu se 
zásadou subsidiarity poskytování služeb 
hazardních her on-line nepodléhá 
odvětvovým pravidlům na úrovni Evropské 
unie a hazardní hry byly vzhledem ke své 
zvláštní povaze vyloučeny ze směrnic o 
elektronickém obchodu, službách a 
právech spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line v současné době 
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line v současné době 
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU, jako je směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách,
směrnice o nekalých obchodních 
praktikách, směrnice o prodeji na dálku, 
směrnice o praní špinavých peněz,
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
ochraně soukromí a elektronické 
komunikaci a směrnice  o společném 
systému daně z přidané hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line v současné době
nepodléhá odvětvovým pravidlům na 
úrovni Evropské unie, avšak že je 
předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb 
hazardních her on-line s ohledem ke své 
zvláštní povaze a v souladu se zásadou 
subsidiarity nepodléhá odvětvovým 
pravidlům na úrovni Evropské unie a 
hazardní hry byly vyloučeny ze 
sekundárních právních předpisů, jako 
jsou směrnice o elektronickém obchodu, 
službách a právech spotřebitelů, avšak že 
je předmětem řady sekundárních právních 
aktů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že článek 56 SFEU 
zaručuje svobodu poskytování služeb, a 
vzhledem k tomu, že on-line hazardní hry 
byly přesto v důsledku své zvláštní povahy 
vyňaty ze směrnic o elektronickém 
obchodu, službách a právech spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že pokud by byly 
on-line hazardní hry přiměřeně sledovány 
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a regulovány, mohly by se na ně v plném 
rozsahu vztahovat základní zásady 
vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Β a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Βa. vzhledem k tomu, že odvětví on-line 
hazardních her se liší od ostatních trhů z 
důvodu rizik spojených s ochranou 
spotřebitele a bojem proti organizované
trestné činnosti, jak opakovaně uznal 
Evropský soudní dvůr;

Or. el

Pozměňovací návrh 47
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. zhledem k tomu, že hazardní hry 
představují značný zdroj příjmů, který 
většina členských států směřuje na 
veřejně prospěšné, solidární a dobročinné 
účely, jako je financování sportovní 
rekreační činnosti na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52, a vzhledem 
k tomu, že podle výkladu Soudního dvora 
zahrnují naléhavé důvody převažujícího 
veřejného zájmu, které odůvodňují 
omezení této činnosti, ochranu 
spotřebitele, předcházení podvodům a 
zabraňování tomu, aby byli občané 
naváděni k nadměrným útratám za hru;
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Or. it

Pozměňovací návrh 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost zvláštní povahy;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost zvláštního druhu, 
jejíž omezení lze odůvodnit převažujícím 
veřejným zájmem, jako je ochrana 
spotřebitele, předcházení podvodům a 
zachování veřejného pořádku; vzhledem k 
tomu, že je nicméně třeba mít na paměti, 
že všechna uložená opatření musí být 
přiměřená ke sledovaným cílům a nesmí 
být diskriminační;
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Or. es

Pozměňovací návrh 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost zvláštního významu, 
u které lze některá omezení odůvodnit 
převažujícím veřejným zájmem, jako je 
ochrana spotřebitele, předcházení 
podvodům a zachování veřejného 
pořádku;

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost zvláštní povahy, čímž 
lze odůvodnit omezení základních svobod 
Smlouvy o fungování EU, především volný 
pohyb služeb, za účelem ochrany 
spotřebitelů, předcházení podvodům a 
zachování veřejného pořádku;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil zvláštní povahu 
odvětví hazardních her, jež odůvodňuje 
potřebu specifických pravidel, se 
zvláštním ohledem na obecný zájem a boj 
mimo jiné proti korupci a praní špinavých 
peněz;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že ve věci C-275/92 
(Her Majesty's Customs and Excise proti
Gerhartu Schindlerovi a Jörgu
Schindlerovi, rozsudek ze dne 24. března 
1994) Soudní dvůr Evropské unie uznal, že 
omezení hazardních her postihující 
svobodu volného pohybu služeb lze
odůvodnit naléhavými potřebami
obecného zájmu, jelikož je jejich cílem 
zabránit ohrožení veřejného pořádku a 
ochrany spotřebitele vyplývající z 
provozování hazardních her;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost zvláštní povahy, na 
kterou se nemohou v plné míře uplatnit 
pravidla vnitřního trhu, především
svoboda usazování a svoboda volného 
pohybu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost zvláštní povahy, což 
odůvodňuje omezení uplatňovaná na 
volný pohyb služeb, vzhledem k potřebám 
veřejného zájmu, jako je ochrana 
spotřebitele nebo předcházení podvodům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost zvláštní povahy, 
omezení uplatňovaná na základní svobody
Smlouvy o fungování EU, především na 
volný pohyb služeb, lze odůvodnit 
naléhavými potřebami veřejného zájmu, 
jako je ochrana spotřebitele, předcházení 
podvodům nebo zachování veřejného 
pořádku;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je 
hospodářská činnost, následkem čehož 
spadá do oblasti působnosti základních 
svobod Smlouvy o fungování EU, 
především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto 
činnost vztahují, musí splňovat podmínky 
stanovené ve Smlouvě o fungování EU, 
zejména v článcích 51 a 52;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie potvrdil, že poskytování 
hazardních nebo sázkových her je zvláštní 
typ hospodářské činnosti a že omezení 
uplatňovaná na základní svobody
Smlouvy o fungování EU, především na 
volný pohyb služeb, lze proto odůvodnit 
potřebami veřejného zájmu, jako je 
ochrana spotřebitele, předcházení 
podvodům a dodržování právních 
předpisů a pořádku;
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Or. el

Pozměňovací návrh 60
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že poskytování 
služeb on-line hazardních her 
nepředstavuje běžné odvětví, je třeba s 
ním zacházet s nejvyšší citlivostí z důvodů 
spojených s právy na ochranu spotřebitele 
a prevencí závislostí, stejně jako bojem 
proti praní špinavých peněz a 
organizované trestné činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že sázkové a 
hazardní hry se ve většině členských států
podílejí na financování charitativních 
prací a projektů veřejného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Konstantinos Poupakis

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

Ca. vzhledem k tomu, že dnes více než kdy 
jindy sdílejí členské státy společné obecné 
obavy, pokud jde o negativní sociální a 
ekonomický dopad nezákonných on-line 
hazardních her na vnitrostátní úrovni a 
jejich hlavním cílem je ochrana 
nezletilých a zranitelných osob ve 
společnosti a boj proti závislosti, trestné 
činnosti a daňovým únikům;

Or. el

Pozměňovací návrh 63
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, 
aby přístup k nezákonným činnostem, jako 
jsou praní špinavých peněz a ovlivňování 
výsledků zápasů, podléhal koordinaci na 
úrovni EU;

D. vzhledem k tomu, že ochrana 
spotřebitelů proti nezákonným nabídkám, 
předcházení podvodům a prosazování 
práva vyžadují, aby přístup k nezákonným 
činnostem, jako jsou praní špinavých peněz 
a ovlivňování výsledků zápasů, podléhal 
koordinaci na úrovni EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, 

D. vzhledem k tomu, že ochrana 
spotřebitele, náklady na veřejnou službu 
vyvolané sociálními a zdravotními dopady 
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aby přístup k nezákonným činnostem, 
jako jsou praní špinavých peněz a 
ovlivňování výsledků zápasů, podléhal 
koordinaci na úrovni EU;

problémů spojených s hazardními hrami, 
předcházení podvodům, prosazování práva 
při boji proti nezákonné činnosti, praní 
špinavých peněz, nezákonné provozování 
hazardních her a ovlivňování výsledků 
zápasů jsou otázky, které vyžadují
koordinaci na úrovni Evropské unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, 
aby přístup k nezákonným činnostem, jako 
jsou praní špinavých peněz a ovlivňování 
výsledků zápasů, podléhal koordinaci na 
úrovni EU;

D. vzhledem k tomu, že rizika, která 
představují nezákonné on-line hazardní 
hry nabízené spotřebitelům, a nutnost
předcházení podvodům a prosazování 
práva vyžadují, aby přístup k nezákonným 
činnostem, jako jsou praní špinavých peněz 
a ovlivňování výsledků zápasů, podléhal 
koordinaci na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, 
aby přístup k nezákonným činnostem, 
jako jsou praní špinavých peněz a 
ovlivňování výsledků zápasů, podléhal
koordinaci na úrovni EU;

D. vzhledem k tomu, že ochrana 
spotřebitele, předcházení podvodům a 
prosazování práva při boji proti nezákonné 
činnosti, jako je praní špinavých peněz a 
ovlivňování výsledků zápasů, stejně jako 
potřeba bojovat proti nezákonné činnosti 
hazardních her jsou otázky vyžadující
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koordinaci na úrovni EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, 
aby přístup k nezákonným činnostem, 
jako jsou praní špinavých peněz a 
ovlivňování výsledků zápasů, podléhal
koordinaci na úrovni EU;

D. vzhledem k tomu, že rizika on-line 
hazardních her v oblasti ochrany 
spotřebitele, předcházení podvodům a 
prosazování práva při boji proti nezákonné 
činnosti, jako je praní praní špinavých 
peněz a ovlivňování výsledků zápasů, 
zdůraznila potřebu posouzení lepší 
koordinace mezi členskými státy a na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení
podvodům a prosazování práva vyžadují, 
aby přístup k nezákonným činnostem, jako 
jsou praní špinavých peněz a ovlivňování 
výsledků zápasů, podléhal koordinaci na 
úrovni EU;

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele a opatření 
proti podvodům a jiným nezákonným 
činnostem, jako je praní špinavých peněz,
vyžadují v prvé řadě efektivní opatření na 
vnitrostátní úrovni a případně, pokud je to 
nutné, doplňující opatření na úrovni EU
založená na spolupráci;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 69
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, 
aby přístup k nezákonným činnostem, jako 
jsou praní špinavých peněz a ovlivňování 
výsledků zápasů, podléhal koordinaci na 
úrovni EU;

D. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
povaha on-line hazardních her a 
související rizika v oblasti ochrany 
spotřebitele, předcházení podvodům a 
prosazování práva vyžadují, aby přístup k 
nezákonným činnostem, jako jsou praní 
špinavých peněz a ovlivňování výsledků 
zápasů, podléhal koordinaci a základnímu 
právnímu rámci na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, 
aby přístup k nezákonným činnostem, jako 
jsou praní špinavých peněz a ovlivňování 
výsledků zápasů, podléhal koordinaci na 
úrovni EU;

D. vzhledem k tomu, že související rizika 
v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují 
účinná opatření týkající se přístupu k 
nezákonným činnostem, jako jsou praní 
špinavých peněz a ovlivňování výsledků 
zápasů;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je nutné zavést 
mechanismy pro kontrolu sportovních 
soutěží a finančních toků a také společné 
mechanismy dohledu na úrovni EU;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je nutné zavést 
mechanismy pro kontrolu sportovních 
soutěží a finančních toků a také společné
mechanismy dohledu na úrovni EU;

E. vzhledem k tomu, že je nutné zavést 
mechanismy pro kontrolu sportovních 
soutěží a finančních toků a také 
mechanismy dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Nora Berra, Michel Dantin, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že je nutné zajistit 
udržitelný model financování propagace 
dostihů a sportu a pořádání sportovních 
událostí, na které se sází a na kterých 
provozovatelé hazardních her vydělávají;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o on-line 
trhu s hazardními hrami, pokud jde o 
informace a údaje týkající se domácí a 
přeshraniční nabídky, nabídky v rámci 
EU a na celosvětové úrovni a autorizované 
a neautorizované nabídky;

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o odvětví
on-line hazardních her, pokud jde o 
informace a údaje týkající se autorizované 
a neautorizované nabídky;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o on-line 
trhu s hazardními hrami, pokud jde o 
informace a údaje týkající se domácí a 
přeshraniční nabídky, nabídky v rámci EU 
a na celosvětové úrovni a autorizované a 
neautorizované nabídky;

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o odvětví
on-line hazardních her, pokud jde o 
informace a údaje týkající se domácí a 
přeshraniční nabídky, nabídky v rámci EU 
a na celosvětové úrovni a autorizované a 
neautorizované nabídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o on-line 
trhu s hazardními hrami, pokud jde o 
informace a údaje týkající se domácí a 
přeshraniční nabídky, nabídky v rámci 
EU a na celosvětové úrovni a autorizované 
a neautorizované nabídky;

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o činnosti 
on-line hazardních her, pokud jde o 
informace a údaje týkající se autorizované 
a neautorizované nabídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o on-line 
trhu s hazardními hrami, pokud jde o 
informace a údaje týkající se domácí a 
přeshraniční nabídky, nabídky v rámci 
EU a na celosvětové úrovni a autorizované 
a neautorizované nabídky;

F. vzhledem k tomu, že v současné době 
není k dispozici ucelený přehled o odvětví 
on-line hazardních her, pokud jde o 
informace a údaje týkající se autorizované 
a neautorizované nabídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že forma reklamy 
na online gambling je v členských státech 
upravována různě nebo dokonce vůbec;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 79
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že trh s hazardními 
hrami zahrnuje on-line i off-line 
distribuční kanály, které by měly být 
regulovány jednotně;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že kamenné herny 
jsou regulovány na vnitrostátní úrovni ve 
všech členských státech EU a nespadají 
do oblasti působnosti této zprávy;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že každá 
koordinovaná iniciativa na úrovni EU 
musí uznat a brát v úvahu zvláštní rysy 
loterií a jejich udržitelný přínos pro 
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společnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že pevně 
stanovenými limity, zvyšováním 
informovanosti, sebeomezujícími nástroji, 
odkazy na preventivní a léčebné 
programy, regulací klamavé reklamy lze 
do jisté míry vytvořit podmínky pro 
časnou intervenci problémového či 
patologického hráčství;

Or. cs

Pozměňovací návrh 83
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že hazardní hry jsou 
zároveň spojeny se závažnými negativními 
sociálními jevy, jejichž dopady a náklady 
jsou hůře vyčíslitelné, než ekonomický 
přínos odvětví hazardních her;

Or. cs

Pozměňovací návrh 84
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Podnadpis -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zvláštní povaha odvětví on-line 
hazardních her a ochrana spotřebitele
(Nadpis nové první kapitoly zprávy)

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1a. uznává, že hazardní hry nepředstavují 
běžnou hospodářskou činnost vzhledem 
ke svým potenciálně negativním sociálním 
dopadům, jako je hráčská závislost;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1b.zdůrazňuje, že vzhledem ke zvláštní 
povaze odvětví on-line hazardních her by 
měla být hlavní zásadou při přijímání 
doporučení a vnitrostátních právních 
předpisů na úrovni EU ochrana lidského 
zdraví a spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1c. uznává, že zvláštní pozornost je třeba 
věnovat ochraně spotřebitelů a lidského 
zdraví a prevenci škodlivých účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1d. domnívá se, že mezi hlavní faktory, 
které zajišťují ochranu hráčů, by měly 
patřit: mechanismy pro jednoznačnou 
identifikaci hráčů, opatření pro zajištění 
použití pouze jediného účtu, limity
hazardního hraní, které si hráč sám 
stanoví, a mechanismy pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí opírající se o 
interoperabilitu vnitrostátních registrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1e. zdůrazňuje, že na jedné straně by 
poskytovatelé on-line hazardních her měli
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ve všech případech respektovat 
vnitrostátní právní předpisy členských 
států, v nichž působí, a na druhé straně by 
si měly členské státy ponechat právo 
ukládat omezení, která považují za 
nezbytná a oprávněná pro boj s 
nezákonnými on-line hazardními hrami, 
za účelem provádění vnitrostátních
právních předpisů a zabránění
nezákonným poskytovatelům v přístupu 
na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1f. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány;
(Bod 11 z původního návrhu zprávy.)

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- 1g. zdůrazňuje, že skupina odborníků v 
oblasti hazardních her by měla věnovat 
zvláštní úsilí ochraně nezletilých osob a 
co největšímu omezení jejich přístupu ke 
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stránkám s on-line hazardními hrami;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod -1 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1h. domnívá se, že hráčská závislost si 
vyžaduje další výzkum a další údaje, a 
proto vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující 
k pochopení problému hazardních her;
(Bod 12 z původního návrhu zprávy.)

Or. en

Pozměňovací návrh 93
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají v souladu 
se zásadou subsidiarity právo určit způsob, 
jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni a použít opatření 
proti nezákonným službám hazardních 
her s tím, že jsou dodržovány základní 
zásady Smlouvy o EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Nora Berra



AM\933917CS.doc 43/194 PE508.193v03-00

CS

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají právo na 
základě sledování cílů obecného zájmu 
určit způsob, jímž bude nabídka on-line 
služeb hazardních her organizována a 
regulována na vnitrostátní úrovni s tím, že 
jsou dodržovány základní zásady Smlouvy 
o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni, podniknout kroky k 
boji proti poskytování nezákonných služeb 
on-line hazardních her a na ochranu 
proti riziku návykového hraní hazardních 
her, zejména u zranitelných spotřebitelů, 
a to v souladu se zásadami stanovenými ve 
Smlouvách;

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají v souladu 
se zásadou subsidiarity právo určit způsob, 
jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU; vyzývá k přijetí regulační zásady, 
podle níž se může společnost provozující 
hazardní hry ucházet o potřebnou národní 
licenci v členském státě pouze v případě, 
že neporušuje zákony v jiném členském 
státě EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 1. uznává, že členské státy mají v souladu 
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způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

se zásadou subsidiarity právo určit způsob, 
jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají na základě 
zásady subsidiarity právo určit způsob, 
jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni, a právo podniknout 
kroky k boji proti poskytování 
nezákonných služeb on-line hazardních 
her s tím, že jsou dodržovány základní 
zásady Smlouvy o EU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 101
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají s ohledem 
na zásadu subsidiarity a judikaturu 
Soudního dvora Evropské unie právo na 
základě sledování cílů obecného zájmu 
určit způsob, jímž bude nabídka on-line 
služeb hazardních her organizována a 
regulována na vnitrostátní úrovni s tím, že 
jsou dodržovány základní zásady Smlouvy 
o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají v souladu 
se zásadou subsidiarity právo určit způsob, 
jímž je nabídka on-line služeb hazardních 
her organizována a regulována, a právo 
prosazovat opatření proti nezákonným
hazardním hrám s tím, že jsou dodržovány 
základní zásady Smlouvy o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Christel Schaldemose
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají v souladu 
se zásadou subsidiarity právo určit způsob, 
jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována, regulována a 
uplatňována na vnitrostátní úrovni s tím, 
že se uznává judikatura Evropského 
soudního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a 
regulována na vnitrostátní úrovni s tím, 
že jsou dodržovány základní zásady 
Smlouvy o EU;

1. uznává, že hazardní hry představují 
hospodářskou činnost zvláštní povahy, pro 
kterou neplatí pravidla vnitřního trhu v 
plném rozsahu; zdůrazňuje, že členské 
státy mají v souladu se zásadou 
subsidiarity právo a povinnost regulovat 
toto odvětví způsobem, který nejlépe 
ochrání spotřebitele, s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají v souladu 
se zásadou subsidiarity právo určit způsob, 
jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni, a přitom si 
zachovávají výlučné právo uložit veškerá
opatření, která považují za nezbytná pro
řešení problému nezákonných hazardních 
her s cílem prosazovat vnitrostátní právní 
předpisy a znemožnit nezákonným 
provozovatelům přístup na trh, s tím, že 
jsou dodržovány základní zásady Smlouvy 
o EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 106
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají základní 
právo určit způsob, jímž bude nabídka on-
line služeb hazardních her organizována na 
vnitrostátní úrovni;

Or. nl

Pozměňovací návrh 107
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají v souladu 
se zásadou subsidiarity právo určit způsob, 
jímž je nabídka on-line služeb hazardních 
her organizována a regulována, a právo 
prosazovat opatření proti nelegálním 
hazardním hrám s tím, že jsou dodržovány 
základní zásady Smlouvy o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU;

1. uznává, že členské státy mají právo určit 
způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována 
na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou 
dodržovány základní zásady Smlouvy o 
EU; je si zároveň vědom potřeby 
jednotnějšího rámce s cílem řešit 
přeshraniční povahu on-line hazardních 
her;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. uznává, že členské státy mají právo 
rozhodovat o svém přístupu k on-line 
hazardním hrám a omezit nebo zakázat 
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poskytování některých služeb 
spotřebitelům;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že podle judikatury 
Evropského soudního dvora mohou 
členské státy omezit v rámci jednotného 
trhu základní svobody pouze v 
odůvodněných případech z důvodů 
souvisejících s veřejným zájmem a z 
důvodů nehospodářské povahy, například
kvůli ochraně spotřebitele a předcházení 
podvodům; tato omezující opatření musí 
být vhodná a přiměřená z hlediska
dosažení požadovaných cílů uceleným a 
systematickým způsobem a nesmí 
diskriminovat zahraniční provozovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že Komise zaslala dopisy 
řadě členských států, v nichž je požádala o 
podrobné informace o jejich aktuálních 
právních předpisech v oblasti hazardních 
her; vyzývá Komisi, aby v dialogu s 
členskými státy pokračovala;
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. odmítá vytvoření vnitřního trhu v 
oblasti on-line hazardních her s 
poskytováním přeshraničních produktů a 
upozorňuje na ustálenou judikaturu
Soudního dvora EU; zpochybňuje
přidanou hodnotu směrnice EU
stanovující minimální normy ochrany 
hráčů a mladých lidí; požaduje však, aby
byly stávající přísné normy v členských 
státech skutečně prosazovány, a vyzývá 
orgány dohledu členských států, aby 
intenzivněji spolupracovaly v oblasti 
vymáhání práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že si členské státy 
ponechávají právo ukládat opatření k 
řešení problému nezákonných on-line 
hazardních her za účelem provádění 
vnitrostátních právních předpisů a 
zabránění nezákonným poskytovatelům v 
přístupu na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. uznává význam příjmů z hazardních 
her pro financování cílů veřejného zájmu 
v členských státech Evropské unie v 
oblastech, jako je sport, kultura nebo 
sociální záležitosti; dále zdůrazňuje 
význam tohoto udržitelného příspěvku a 
jeho zvláštní úlohu, která by měla být 
potvrzena v diskusích na evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že zásada subsidiarity by 
se měla rovněž vztahovat na práva na 
sportovní sázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že Komise se hodlá vypouští se
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přednostně zabývat tím, aby se výrazně 
pokročilo v řízeních pro porušení 
povinností a ve vyřizování stížností, které 
jsou vedeny proti řadě členských států, 
přičemž některé z nich jsou pozastaveny 
již od začátku roku 2007;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že Komise se hodlá 
přednostně zabývat tím, aby se výrazně 
pokročilo v řízeních pro porušení 
povinností a ve vyřizování stížností, které 
jsou vedeny proti řadě členských států, 
přičemž některé z nich jsou pozastaveny 
již od začátku roku 2007;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že Komise se hodlá 
přednostně zabývat tím, aby se výrazně 
pokročilo v řízeních pro porušení 
povinností a ve vyřizování stížností, které 
jsou vedeny proti řadě členských států, 
přičemž některé z nich jsou pozastaveny 
již od začátku roku 2007;

vypouští se

Or. de



PE508.193v03-00 54/194 AM\933917CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 119
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že Komise se hodlá 
přednostně zabývat tím, aby se výrazně 
pokročilo v řízeních pro porušení 
povinností a ve vyřizování stížností, které 
jsou vedeny proti řadě členských států, 
přičemž některé z nich jsou pozastaveny 
již od začátku roku 2007;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že Komise se hodlá 
přednostně zabývat tím, aby se výrazně 
pokročilo v řízeních pro porušení 
povinností a ve vyřizování stížností, které 
jsou vedeny proti řadě členských států, 
přičemž některé z nich jsou pozastaveny 
již od začátku roku 2007;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná Komisi zpoždění některých 
řízení o nesplnění povinnosti, která, jak 
uvedl evropský veřejný ochránce práv, 
vyvolávají otázku, zda má Komise právo 
donekonečna odkládat vyřizování stížností 
na porušení práva Unie ze strany 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby při provádění 
analýzy vnitrostátních právních předpisů 
uznala, že členské státy mohou zajistit, 
aby byl přiměřený podíl ze zisků z
hazardních her nasměrován na 
transparentní financování sportu a 
nezávislých sportovních svazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. odmítá vytvoření vnitřního trhu v 
oblasti on-line hazardních her s 
poskytováním přeshraničních produktů; 
upozorňuje na ustálenou judikaturu 
Soudního dvora EU, podle níž není 
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organizování hazardních her běžnou 
hospodářskou činností a členské státy ho 
mohou z naléhavých důvodů obecného 
zájmu zcela nebo zčásti omezit nebo 
zakázat prostřednictvím monopolů nebo 
systémů udělování licencí; je tedy pro 
zachování vnitrostátních systémů pro 
povolování a trhů, neboť na vnitřním trhu 
bez celoevropské harmonizace daní a 
poplatků v této oblasti by došlo k 
drastickému snížení finančních 
prostředků investovaných do oblíbených
druhů sportu a do mnoha dalších 
prospěšných a charitativních aktivit;

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders, Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby při vyřizování 
řízení o nesplnění povinnosti a při 
provádění analýzy vnitrostátních právních 
předpisů uznávala, že členské státy mají 
právo zajistit nasměrování přiměřeného
podílu ze zisků z hazardních her na 
financování profesionálního i 
amatérského sportu a odvětví chovu koní; 
vyzývá k tomu, aby byly při každém 
koordinovaném přístupu na úrovni EU 
uznány a zohledněny specifické rysy a 
udržitelné příspěvky z loterií pro 
společnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sabine Verheyen
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Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zpochybňuje přidanou hodnotu, 
kterou by měla přinést směrnice 
stanovující celoevropské minimální normy 
ochrany hráčů a mladých lidí; domnívá 
se, že je mnohem důležitější, aby byly 
stávající přísné normy v členských státech 
skutečně prosazovány, zejména lepším
vymáháním práva vůči provozovatelům, 
kteří nemají potřebné vnitrostátní 
povolení, případně nedodržují vnitrostátní 
zákazy například obzvlášť nebezpečných 
druhů hazardních her a sázkových her; 
vyzývá orgány dohledu členských států, 
aby intenzivněji spolupracovaly v oblasti 
vymáhání práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů s právem EU a podnikla právní 
kroky proti monopolům v oblasti 
hazardních her, které uceleným způsobem 
a v souladu s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie nevedou k omezení 
možností přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 127
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů s právem EU a podnikla právní 
kroky proti monopolům v oblasti 
hazardních her, které uceleným způsobem 
a v souladu s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie nevedou k omezení 
možností přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů s právem EU a podnikla právní 
kroky proti monopolům v oblasti 
hazardních her, které uceleným způsobem 
a v souladu s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie nevedou k omezení 
možností přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Ashley Fox
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
monopolům v oblasti hazardních her, které
uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností přístupu 
k hazardním hrám ani propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
členským státům, jejichž monopoly 
v oblasti hazardních her uceleným 
způsobem a v souladu s judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie nevedou
k omezení možností přístupu k hazardním 
hrám ani propagační činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
monopolům v oblasti hazardních her, 
které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností přístupu 
k hazardním hrám ani propagační 
činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby se i nadále se 
zapojovala do dialogu s členskými státy o
souladu vnitrostátních právních předpisů a 
postupů s právem EU a aby respektovala 
rozhodnutí členských států týkající se 
vytváření monopolů v tomto odvětví, za 
předpokladu, že bude jejich přístup
ucelený a v souladu s judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
monopolům v oblasti hazardních her, 
které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností přístupu 
k hazardním hrám ani propagační 
činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
vnitrostátním právním předpisům, které 
nejsou v souladu s judikaturou Soudního 
dvora Evropské unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky 
proti monopolům v oblasti hazardních 
her, které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v kontrolách souladu vnitrostátních 
právních předpisů a postupů s právem EU, 
s náležitým ohledem na zásadu 
subsidiarity a skutečnost, že on-line 
hazardní hry představují zvláštní druh 
hospodářské činnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 133
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky 
proti monopolům v oblasti hazardních 
her, které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
monopolům v oblasti hazardních her, 
které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v monitorování a prosazování souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
členským státům, které zřejmě porušují 
právní předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky 
proti monopolům v oblasti hazardních 
her, které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani
propagační činnosti;

vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prováděla efektivní 
kontroly souladu vnitrostátních právních 
předpisů a postupů s právem EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky 
proti monopolům v oblasti hazardních 
her, které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie pokračovala v efektivních kontrolách 
souladu vnitrostátních právních předpisů a 
postupů s právem EU; 

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 3



AM\933917CS.doc 63/194 PE508.193v03-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti
monopolům v oblasti hazardních her, 
které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU, a pokud členské státy 
odmítnou přizpůsobit své právní předpisy, 
aby co nejdříve zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
monopolům v oblasti hazardních her, které 
uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností přístupu 
k hazardním hrám ani propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a urychleně podnikla právní 
kroky proti monopolům v oblasti 
hazardních her, které uceleným a 
systematickým způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností přístupu 
k hazardním hrám ani propagační a 
reklamní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky proti 
monopolům v oblasti hazardních her, které 
uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že všechny monopoly v oblasti 
hazardních her přijmou dostatečná 
opatření proti závislosti na hazardních 
hrách, a budou uplatňovat zdrženlivou 
politiku v oblasti reklamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU a podnikla právní kroky 
proti monopolům v oblasti hazardních 
her, které uceleným způsobem a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie nevedou k omezení možností 
přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;   

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
dialogu s členskými státy o souladu 
vnitrostátních právních předpisů a postupů 
s právem EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 141
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů s právem EU a podnikla právní 
kroky proti monopolům v oblasti 
hazardních her, které uceleným způsobem 
a v souladu s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie nevedou k omezení 
možností přístupu k hazardním hrám ani 
propagační činnosti;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v efektivních kontrolách souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby vypracovala roční 
tabulky stížností vnitřního trhu proti 
regulaci hazardních her ze strany 
členských států a definovala a vysvětlila
opatření, která Komise přijala pro uvedení
regulace v těchto členských státech v 
soulad s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie a s pravidly vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3 – bod 2 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že i když v současné době 
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neplatí na trhu s hazardními hrami 
zásada vzájemného uznávání licencí, měly 
by členské státy v souladu se zásadami 
vnitřního trhu zavést zjednodušený postup 
pro podávání žádosti o licenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3 – bod 3 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že na licence na 
provozování hazardních her by se měla 
uplatňovat zásada vzájemného uznávání, 
aby se usnadnilo působení poskytovatelů
regulovaných služeb na vnitřním trhu v 
souladu se zásadami Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. uznává, že hazardní hry nepředstavují 
běžnou hospodářskou činnost vzhledem 
ke svým potenciálně negativním sociálním 
dopadům, jako je hráčská závislost;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Jürgen Creutzmann
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že podle judikatury 
Evropského soudního dvora musí 
vnitrostátní monopoly podléhat přísné 
státní kontrole a zajišťovat zvláště 
vysokou úroveň ochrany spotřebitele; 
činnost monopolů musí být v souladu s 
cíli obecného zájmu a uceleným způsobem 
omezovat možnosti přístupu k hazardním 
hrám; vyzývá Komisi, aby prováděla 
zejména kontrolu expanzivní obchodní 
politiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. respektuje rozhodnutí některých
členských států zakázat všechny nebo
některé druhy on-line hazardních her
nebo zachovat v tomto odvětví vládní 
monopol, v souladu s judikaturou 
Soudního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby zahájily 
diskuse o rámci v oblasti hazardních her a 
sázek, a to jak ve skupině odborníků v 
oblasti hazardních her, kterou zřídila 
Komise, tak na úrovni Rady v příslušné 
pracovní skupině Rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, členské státy a skupinu 
odborníků v oblasti služeb hazardních 
her, aby vypracovaly koordinovaná 
opatření a strategie včetně výměny 
osvědčených postupů za účelem posouzení 
a řešení problému vyhýbání se daňovým 
povinnostem ze strany řádných 
provozovatelů, kteří poskytují služby on-
line hazardních her na trhu EU, ale své 
sídlo mají registrované v daňovém ráji v 
rámci EU nebo mimo ni;

Or. it

Pozměňovací návrh 150
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 

vypouští se
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a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje 
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje 
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 

vypouští se
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a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje 
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje 
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 154
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 



AM\933917CS.doc 71/194 PE508.193v03-00

CS

a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby spolupacovaly na 
dosažení rovnováhy mezi sociálními
výdaji v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, a škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

Or. es

Pozměňovací návrh 155
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své činnosti 
porovnala sociální výdaje v případě, že je 
povolena regulovaná činnost hazardních 
her, se škodlivými dopady situace, kdy by 
se spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
skupina odborníků na služby hazardních 
her v rámci své činnosti porovnala sociální 
výdaje v případě, že je povolena 
regulovaná činnost hazardních her, se 
škodlivými dopady situace, kdy by se 
spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line

4. je si vědom toho, že nedávné zvýšení 
dostupnosti služeb hazardních her s sebou 
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a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje 
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

nese určitá rizika, zejména pro zranitelné 
spotřebitele; zdůrazňuje, jak je důležité, 
aby členské státy vyhodnotily sociální a 
zdravotní náklady vzniklé v souvislosti s
problémy způsobenými hazardními hrami 
a škodlivé dopady situace, kdy by se 
spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

Or. it

Pozměňovací návrh 157
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své činnosti 
porovnala sociální výdaje v případě, že je 
povolena regulovaná činnost hazardních 
her, se škodlivými dopady situace, kdy by 
se spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
skupina odborníků na služby hazardních
her v rámci své činnosti porovnala sociální 
výdaje v případě, že je povolena 
regulovaná činnost hazardních her, se 
škodlivými dopady situace, kdy by se 
spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

Or. it

Pozměňovací návrh 158
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 

4. je si vědom toho, že pokud mají 
spotřebitelé přístup k nezákonným 
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a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své činnosti 
porovnala sociální výdaje v případě, že je 
povolena regulovaná činnost hazardních 
her, se škodlivými dopady situace, kdy by 
se spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

službám hazardních her on-line, nese to
s sebou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své činnosti 
porovnala sociální výdaje v případě, že je 
povolena regulovaná činnost hazardních 
her, se škodlivými dopady situace, kdy by 
se spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své činnosti 
porovnala sociální výdaje v případě, že je 
povolena regulovaná činnost hazardních 
her, se škodlivými dopady situace, kdy by 
se spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
skupina odborníků na služby hazardních 
her v rámci své činnosti projednala
sociální výdaje v případě, že je povolena 
regulovaná činnost hazardních her, a 
škodlivé dopady situace, kdy by se 
spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 

4. je si vědom toho, že služby hazardních 
her on-line s sebou nesou určitá rizika pro 
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a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje 
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

spotřebitele, a zdůrazňuje, že členské státy 
musí najít rovnováhu v otázce sociálních 
výdajů na činnost hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
mohou nést určitá rizika, a zdůrazňuje; že 
členské státy musí najít rovnováhu mezi 
sociálními výdaji v případě, že je povolena 
regulovaná činnost hazardních her, a
škodlivými dopady situace, kdy by se 
spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz
poskytování služeb hazardních her on-line 

4. domnívá se, že členské státy by měly 
samy posoudit rizika spojená se 
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a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své 
činnosti porovnala sociální výdaje 
v případě, že je povolena regulovaná 
činnost hazardních her, se škodlivými 
dopady situace, kdy by se spotřebitelé 
uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

všeobecným zákazem poskytování služeb 
hazardních her on-line a přílišným 
omezováním pro spotřebitele;

Or. nl

Pozměňovací návrh 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz 
poskytování služeb hazardních her on-line 
a přílišná omezení pro spotřebitele s sebou 
nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své činnosti 
porovnala sociální výdaje v případě, že je 
povolena regulovaná činnost hazardních 
her, se škodlivými dopady situace, kdy by 
se spotřebitelé uchýlili k činnosti na 
nezákonných trzích;

4. je si vědom toho, že pokud mají 
spotřebitelé přístup k nezákonným 
službám hazardních her on-line, nese to
s sebou určitá rizika; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby skupina odborníků na 
služby hazardních her v rámci své činnosti 
porovnala sociální výdaje v případě, že je 
povolena regulovaná činnost hazardních 
her, se škodlivými dopady situace, kdy by 
se spotřebitelé uchýlili k nezákonným 
provozovatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 

vypouští se
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hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 165
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají své odvětví on-line hazardních 
her, musí zajistit transparentní postup 
udělování licencí, který bude vycházet z 
objektivních a nediskriminačních kritérií a 
bude v plném souladu s právními předpisy 
EU a s dostatečnou a přísnou ochranou 
spotřebitele včetně omezení týkajících se 
reklamy řádných provozovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními
hrami, musí zajistit transparentní postup
udělování povolení nebo licencí, který 
bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

Or. it
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Pozměňovací návrh 167
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že členské státy, které se 
rozhodnou otevřít své odvětví on-line 
hazardních her, musí zajistit transparentní 
postup, který bude vycházet z objektivních 
a nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svá odvětví on-line hazardních 
her, musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají své on-line trhy s hazardními 
hrami soukromým provozovatelům, musí 
zajistit postupy udělování licencí, které 
budou v souladu s obecnými zásadami 
transparentnosti, rovného zacházení a 
právní jistoty, jak je uvedeno v judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že členské státy, které se 
snaží otevřít své odvětví on-line 
hazardních her, musí – vzhledem k tomu, 
že to není povinné podle právních 
předpisů EU – zajistit transparentní 
postup, který bude vycházet z objektivních 
a nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 171
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line režim s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup 
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který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

udělování licencí, který bude vycházet z 
objektivních a nediskriminačních kritérií a 
bude v plném souladu s právními předpisy 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že členské státy, které 
otevírají svůj on-line trh s hazardními 
hrami musí zajistit transparentní postup, 
který bude vycházet z objektivních a 
nediskriminačních kritérií a bude v plném 
souladu s právními předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že odvětví on-line 
hazardních her v členských státech musí 
být v plném souladu s právními předpisy 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že členské státy, proti 
nimž bylo zahájeno řízení pro porušení 
Smlouvy, nesmí zahájit následná opatření 
pro vymáhání vůči provozovatelům s 
licencí udělenou v jiném členském státě, 
kteří nabízejí služby hazardních her v 
jejich jurisdikci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité společně 
vymezit pojem zákonných provozovatelů 
tak, aby členské státy udělovaly povolení 
pouze provozovatelům, kteří splňují 
alespoň následující požadavky, a jsou 
proto považováni za zákonné: 
a) provozovatel musí mít licenci vydanou 
v členském státě hráče,
b) provozovatel, který v členském státě
žádá o povolení, neporušuje zákon v jiném 
členském státě Evropské unie,
c) provozovatel splňuje právní předpisy 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. důrazně uvádí, že je nutno zavést 
pravidlo, že společnost nabízející hazardní 
hry nemůže působit v nějakém členském 
státě, pokud v jiném členském státě působí 
v rozporu s právními předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby řádným 
provozovatelům s licencí členských států 
nařídily umístit na viditelném místě na 
svých webových stránkách logo 
regulačního orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vítá iniciativu Komise k vytvoření 
skupiny odborníků v oblasti hazardních 
her, která bude sloužit k výměně 
zkušeností a osvědčených postupů a bude 
poskytovat poradenství a odborné znalosti 
při přípravě iniciativ EU, zejména 
doporučení týkající se společné ochrany 
spotřebitele, odpovědné reklamy a 
osvědčených postupů, které mají zabránit 
ovlivňování výsledků zápasů pro účely 
sázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. konstatuje, že dostupnost zákonných a 
zodpovědných služeb on-line hazardních 
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her může snížit sociální náklady 
škodlivých a nežádoucích účinků činností 
hazardních her;
(Pozměňovací návrh je podobný 
původnímu bodu 10.)

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 180
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech za 
účelem sdílení osvědčených postupů a 
informací týkajících se zavedení účinného 
společného systému pro identifikaci hráčů, 
zřízení bílých a černých listin 
provozovatelů a mechanismů pro vyřazení 
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na základě vlastního rozhodnutí;

Or. es

Pozměňovací návrh 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily sdílení informací a 
osvědčených postupů a pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a opatření 
pro boj proti poskytování služeb 
nezákonných hazardních her a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé Unii;

Or. it

Pozměňovací návrh 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit účinnou výměnu 
osvědčených postupů a správné 
uplatňování vnitrostátních právních 
předpisů zavedením účinných opatření na 
boj proti nezákonným provozovatelům, 
jako je vytváření bílých a černých listin 
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provozovatelů, a zajistit platnost 
mechanismů pro vyřazení na základě 
vlastního rozhodnutí v celé EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 183
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby usnadnily 
pohyb údajů mezi regulačními orgány v 
členských státech s cílem umožnit zavedení 
účinného společného systému pro 
identifikaci hráčů, aby bylo možné zavést 
opatření proti nezákonným 
provozovatelům a zajistit platnost 
mechanismů pro vyřazení na základě 
vlastního rozhodnutí v celé EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit společné akce proti 
podvodům, ovlivňování sportovních 
výsledků a provozovatelům nelegálních 
hazardních her;
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Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení účinného systému 
pro identifikaci hráčů a opatření pro 
vymáhání proti nelegálním 
provozovatelům, bílých listin a černých
listin a zajistit platnost mechanismů pro 
vyřazení na základě vlastního rozhodnutí 
včetně osobních limitů hazardních her v 
celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby usnadnily 
výměnu osvědčených postupů a informací
mezi regulačními orgány v členských 
státech s cílem umožnit zavedení 
společného systému pro identifikaci hráčů 
a zajistit platnost mechanismů pro vyřazení 
na základě vlastního rozhodnutí v celé EU, 
vyzývá dále členské státy, aby obnovily 
dialog o službách on-line hazardních her 
ve fóru pracovní skupiny Rady pro 
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zřizování služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit sdílení osvědčených 
postupů a informací především o účinném
systému pro identifikaci hráčů, opatřeních
pro vymáhání proti nelegálním 
provozovatelům, bílých listin a černých 
listin a mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby usnadnily 
výměnu informací mezi členskými státy s 
cílem umožnit sdílení osvědčených 
postupů například o povinné  a spolehlivé 
identifikaci hráčů, opatřeních pro 
vymáhání proti nelegálním 
provozovatelům, bílých listin a černých 
listin a mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení společného 
systému pro identifikaci hráčů a zajistit 
platnost mechanismů pro vyřazení na 
základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit identifikaci hráčů, uplatnění
mechanismů pro vyřazení na základě 
vlastního rozhodnutí a prosazení platných 
ustanovení;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby do expertních 
skupin a konzultací vždy zahrnovala 
odborníky specializující se na problémové 
a patologické hráčství;

Or. cs

Pozměňovací návrh 191
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že v některých oblastech, 
jako je spolupráce mezi správními orgány, 
vymáhání práva a ochrana spotřebitele, 
by bylo vhodné vedle důkladně 
promyšlených vnitrostátních právních 
předpisů přijmout koordinovaný evropský 
přístup;

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy posoudila možnosti
vytvoření celoevropské interoperability
vnitrostátních rejstříků osob vyřazených 
na základě vlastního rozhodnutí včetně 
osobních limitů hazardních her, k nimž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her, aby mohl 
být každý zákazník, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele 
nebo překročí limity hazardních her u 
určitého provozovatele, automaticky
vyřazen z databáze ostatních řádných 
provozovatelů hazardních her;
(Bod 13 původního návrhu zprávy.)

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vítá oznámení Komise, že do roku 
2013 prověří, zda by bylo pro výměnu 
informací a spolupráci mezi členskými 
státy možné využít nařízení o systému 
IMI; vybízí dále Komisi, aby zvážila
začlenění hazardních her do stávajících
právních rámců spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány, například v oblasti 
ochrany spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby usnadnily 
pohyb údajů mezi regulačními orgány v 
členských státech s cílem posílit boj proti 
službám nezákonných hazardních her.

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny 
členské státy úzce spolupracovaly při 
společném řešení problémů, které 
představuje ze své podstaty přeshraniční 
povaha on-line hazardních her, jako je 
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identifikace nezákonných provozovatelů 
on-line hazardních her a boj proti praní 
špinavých peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje potřebu užší spolupráce 
mezi členskými státy, zejména s ohledem 
na ochranu spotřebitele a opatření k 
zabránění působení nezákonných 
provozovatelů;

Or. el

Pozměňovací návrh 197
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů včetně 
zajištění vysoké úrovně ochrany hráčů, 
především nezletilých a dalších 
zranitelných osob; vybízí sdružení 
evropských provozovatelů hazardních her, 
aby rozvíjela a přijímala samoregulační 
kodexy chování zahrnující mimo jiné 
povinnost dodržovat zákony ve všech 
členských státech a pravidla zabraňující 
nevhodné reklamě;
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(Bod 15 původního návrhu zprávy.)

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že by měla být na 
evropské úrovni posílena spolupráce a 
sdílení osvědčených postupů mezi 
národními experty ze sociálního a 
zdravotnického sektoru, věnujícími se 
problematice patologického a 
problémového hráčství;

Or. cs

Pozměňovací návrh 199
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 c. vyzývá skupinu odborníků v oblasti 
hazardních her a Komisi, aby v co největší 
míře usnadnily pohyb údajů mezi 
regulačními orgány v členských státech s 
cílem umožnit zavedení účinného, 
povinného a spolehlivého systému pro 
identifikaci hráčů, opatření pro vymáhání 
proti nelegálním provozovatelům, bílých 
listin a černých listin a zajistit platnost 
mechanismů pro vyřazení na základě 
vlastního rozhodnutí včetně osobních 
limitů hazardních her v celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby v rámci 
skupiny odborníků úzce spolupracovaly s 
Komisí a mezi sebou a prováděly akční 
plán sdělení o hazardních hrách 
provozovaných on-line;

vypouští se

(Akční plán nemohou provádět členské 
státy.)

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby v rámci 
skupiny odborníků úzce spolupracovaly s 
Komisí a mezi sebou a prováděly akční 
plán sdělení o hazardních hrách 
provozovaných on-line;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby v rámci 
skupiny odborníků úzce spolupracovaly s 
Komisí a mezi sebou a prováděly akční 
plán sdělení o hazardních hrách 
provozovaných on-line;

7. vybízí členské státy, aby v rámci 
skupiny odborníků úzce spolupracovaly s 
Komisí a mezi sebou a koordinovaly 
opatření k boji proti neoprávněnému 
poskytování přeshraničních služeb 
hazardních her a prováděly akční plán 
sdělení o hazardních hrách provozovaných 
on-line;

Or. it

Pozměňovací návrh 203
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude 
skupina odborníků při své práci moci 
využívat co nejrozsáhlejší odborné 
znalosti včetně konzultací osvědčených 
postupů s dobře regulovanými třetími 
zeměmi a případně provozovateli
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-

vypouští se
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line hazardních her v nabízení jejich 
služeb spotřebitelům;

Or. it

Pozměňovací návrh 205
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich 
služeb spotřebitelům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich 
služeb spotřebitelům;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Jean-Luc Bennahmias
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich 
služeb spotřebitelům;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Nora Berra

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich 
služeb spotřebitelům;

8. zdůrazňuje význam skupiny odborníků 
jako kroku vpřed směrem ke spolupráci 
mezi členskými státy a Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek v 
rámci vnitrostátních systémů udělování 
licencí, které brání zákonným 
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spotřebitelům; provozovatelům on-line hazardních her v 
nabízení jejich služeb spotřebitelům;

Or. it

Pozměňovací návrh 210
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které zvyšují náklady zákonných 
provozovatelů on-line hazardních her při 
vstupu na nové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na transparetnějších 
postupech a na odstranění zbytečných 
administrativních překážek v členských 
státech, které brání zákonným 
provozovatelům on-line hazardních her v 
nabízení jejich služeb spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Evelyne Gebhardt
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich 
služeb spotřebitelům;

8. zdůrazňuje význam skupiny odborníků
pro spolupráci mezi členskými státy a 
Evropskou komisí;

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zdvojování a zbytečných administrativních 
překážek, které brání zákonným 
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line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

provozovatelům on-line hazardních her v 
nabízení jejich služeb spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na ochraně občanů 
před závislostí na hazardních hrách a na 
odstranění zbytečných administrativních 
překážek, které brání zákonným 
provozovatelům on-line hazardních her v 
nabízení jejich služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek 
v rámci jednotlivých systémů udělování 
licencí, které brání zákonným 
provozovatelům on-line hazardních her v 
nabízení jejich služeb spotřebitelům, 
přičemž snížení administrativních 
překážek nesmí ohrozit ochranu 
spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby tato 
skupina odborníků podporovala spolupráci 
mezi členskými státy s cílem zabránit 
nezákonným provozovatelům on-line 
hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina 
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich služeb 
spotřebitelům;

8. vyzývá členské státy, aby pracovaly na 
odstranění zbytečných administrativních 
překážek, které brání zákonným 
provozovatelům on-line hazardních her v 
nabízení jejich služeb spotřebitelům;

Or. nl

Pozměňovací návrh 219
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 8



PE508.193v03-00 100/194 AM\933917CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina
odborníků pracovala na odstranění 
zbytečných administrativních překážek, 
které brání zákonným provozovatelům on-
line hazardních her v nabízení jejich 
služeb spotřebitelům;

8. zdůrazňuje význam této skupiny
odborníků jako kroku vpřed směrem ke 
spolupráci mezi členskými státy a Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že samoregulační 
iniciativy mohou sloužit jako dobrý přínos 
pro identifikaci obsahu společných 
norem; znovu potvrzuje své stanovisko, že 
v tak citlivé oblasti, jako jsou hazardní 
hry, může samoregulace odvětví doplňovat 
vnitrostátní předpisy, ale nenahrazuje je;
(Bod 19 původního návrhu zprávy.)

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 

vypouští se
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dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 223
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

vypouští se

Or. en



PE508.193v03-00 102/194 AM\933917CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 224
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny si vyměňovat 
osvědčené postupy, které by usnadnily 
uplatňování vnitrostátních licencí a jejichž 
součástí by rovněž byly technické normy
pro hrací zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

9. vyzývá vnitrostátní regulační orgány k 
výměně informací a osvědčených postupů 
s cílem usnadnit uplatňování vnitrostátních 
licencí a povolení a jejichž součástí by 
rovněž byly dohody o základních
technických normách pro certifikaci 
hracích zařízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 227
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

9. vybízí vnitrostátní regulační orgány, aby 
se dohodly na doložkách o rovnocennosti, 
které by usnadnily uplatňování 
vnitrostátních licencí s ohledem na 
technické normy pro hrací zařízení a 
případně zvláštní právní požadavky na 
hospodářské subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 

9. vybízí vnitrostátní regulační orgány, aby 
se dohodly na doložkách o rovnocennosti, 
které by usnadnily uplatňování licencí na 
poskytování hazardních her a jejichž 
součástí by rovněž byla dohoda o 
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dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

technických normách pro hrací zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

9. domnívá se, že příslušné vnitrostátní
regulační orgány by měly být schopny si 
vyměňovat osvědčené postupy, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byly 
technické normy pro hrací zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Nora Berra

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

9. domnívá se, že společné dohody mezi 
vnitrostátními regulačními orgány včetně 
dohod týkajících se vnitrostátních licencí 
a opatření pro vymáhání proti 
nezákonným nabídkám, technických
norem a hracích zařízení, systémů 
identifikace a boje proti podvodům, 
posuzování možných rizik každého 
produktu v oblasti hazardních her a 
zprostředkovatele hazardních her by
přispěly ke zvýšení úrovně regulace v EU, 
bezpečnosti a ochrany občanů, zejména 
nezletilých a ohrožených osob;
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Or. en

Pozměňovací návrh 231
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační 
orgány by měly být schopny se dohodnout 
na doložkách o rovnocennosti, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byla 
dohoda o technických normách pro hrací 
zařízení;

9. domnívá se, že příslušné vnitrostátní 
regulační orgány by měly být schopny si 
vyměňovat osvědčené postupy, které by 
usnadnily uplatňování vnitrostátních 
licencí a jejichž součástí by rovněž byly 
technické normy a hrací zařízení; a vyzývá 
příslušné vnitrostátní regulační orgány, 
aby zavedly regulační zásadu, podle níž 
může společnost nabízející hazardní hry v 
členském státě působit (nebo se snažit 
získat požadovanou národní licenci) 
pouze v případě, že v jiném členském státě 
nepůsobí v rozporu se zákonem;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby;
(Bod 16 v původním návrhu zprávy.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že některé země Unie si 
mohou přát pokračovat v úzké spolupráci 
s cílem řešit přeshraniční problémy 
spojené s hazardními hrami v blízké 
budoucnosti účinněji; vyzývá tyto země, 
aby zvážily možnost posílené spolupráce 
podle článku 20 Smlouvy o EU a článků 
326 až 334 Smlouvy o fungování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je si vědom důležitosti výnosů z 
tradičních hazardních her pro sport a jiné 
charitativní účely; uvádí, že další rozvoj 
on-line hazardních her by neměl v 
žádném případě tyto příjmy omezit;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Podnadpis 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ochrana spotřebitele vypouští se

(Tato kapitola je zahrnuta do první 
kapitoly.)

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních 
her, jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší 
míře uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 237
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních 
her, jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší 
míře uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

vypouští se

(Tento bod byl přesunut do druhé kapitoly.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. domnívá se, že pro ochranu 
spotřebitele je nezbytná zákonná nabídka 
služeb on-line hazardních her, jelikož bez 
ní se spotřebitelé mohou ve větší míře 
uchylovat k nezákonným webovým 
stránkám s hazardními hrami;

Or. nl

Pozměňovací návrh 239
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
kterou vymezuje každý členský stát, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nezákonným provozovatelům 
hazardních her;

Or. es

Pozměňovací návrh 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních 
her, jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší 
míře uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitelů, především těch 
nejzranitelnějších, a pro to, aby se jim 
zabránilo uchylovat se k nespolehlivým 
webovým stránkám s hazardními hrami, je 
nezbytná spravedlivá nabídka služeb 
hazardních her a odpovědná reklama, 
která varuje lidi před rizikem rozvoje 
návykového hraní hazardních her, jež 
může být velmi škodlivé;

Or. it

Pozměňovací návrh 241
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná atraktivní
nabídka regulovaných služeb hazardních 
her, jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší 
míře uchylují k neregulovaným webovým 
stránkám s hazardními hrami;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
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jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nezákonným provozovatelům 
hazardních her;

Or. de

Pozměňovací návrh 243
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních 
her, jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší 
míře uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. upozorňuje na ustálenou judikaturu 
Soudního dvora EU, podle níž není 
organizování hazardních her běžnou 
hospodářskou činností a členské státy ho 
mohou z naléhavých důvodů obecného 
zájmu zcela nebo zčásti omezit nebo 
zakázat prostřednictvím monopolů nebo 
systémů udělování licencí;

Or. de

Pozměňovací návrh 244
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. vyzývá Komisi, aby poskytla vědecké 
důkazy pro své tvrzení, že pro ochranu 
spotřebitele je nezbytná spravedlivá 
nabídka služeb hazardních her;

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele 
může být nezbytná spravedlivá a zákonná
nabídka služeb hazardních her, o níž 
rozhodnou členské státy v souladu s 
právem EU, a odpovědná úroveň a 
charakter reklamy v členských státech, 
jelikož bez ní se někteří spotřebitelé ve 
větší míře uchylují k nezákonným
webovým stránkám s hazardními hrami;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná řádně 
regulovaná nabídka služeb hazardních her 
vymezená jednotlivými členskými státy, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nezákonným provozovatelům 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná řádně 
regulovaná nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nezákonným provozovatelům 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že k ochraně
spotřebitele může přispět spravedlivá 
nabídka služeb hazardních her, jelikož 
jinak se spotřebitelé ve větší míře mohou 
uchylovat k nezákonným provozovatelům 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her 
vymezená jednotlivými členskými státy, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nezákonným provozovatelům 
hazardních her;
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Or. en

Pozměňovací návrh 250
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro 
ochranu spotřebitele je nezbytná 
spravedlivá nabídka služeb hazardních her 
vymezená jednotlivými členskými státy, 
jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře 
uchylují k nespolehlivým webovým 
stránkám s hazardními hrami;

Or. el

Pozměňovací návrh 251
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
neexistuje ochrana nezletilých osob a 
zranitelných spotřebitelů proti reklamě 
provozovatelů on-line hazardních her, 
která se objevuje během dne v souvislosti 
se sportovními akcemi, je nutné stanovit 
přísná pravidla, která omezí množství 
reklamy provozovatelů on-line hazardních 
her;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Evelyne Gebhardt
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stanovily pro celou EU jednotná pravidla 
pro identifikaci zákazníka v odvětví on-
line hazardních her, aby se zabránilo 
účasti nezletilých osob a zajistila se 
účinnost pravidel, která zakazují hazardní 
hry, s konkrétním cílem ochrany 
spotřebitele a boje proti trestné činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 253
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že iniciativa na přijetí 
doporučení o ochraně spotřebitele je 
vzhledem k velkým rozdílům mezi 
vnitrostátními systémy praktickým krokem 
správným směrem; opakuje své tvrzení, že 
vzhledem k přeshraniční povaze internetu 
je jednoznačně zapotřebí společných 
norem pro ochranu spotřebitele na 
vnitřním trhu; vyzývá Komisi, aby kriticky 
po dvou letech zhodnotila, zda byly 
provedené akce účinné a zda je na úrovni 
EU nutné přijmout další kroky, případně 
legislativní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Robert Rochefort
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření pro účinné potírání nezákonných 
on-line hazardních her a sázkových her; 
podporuje proto zavedení regulační
zásady, podle níž může provozovatel on-
line hazardních her působit v členském 
státě pouze v případě, že v jiném členském 
státě nepůsobí v rozporu s právními 
předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že existuje nebezpečná 
spojitost mezi závažnými hospodářskými 
problémy a intenzivním hraním 
hazardních her; zdůrazňuje, že současné
extrémně nepříznivé sociální a 
ekonomické podmínky napomohly k 
obrovskému vzestupu hazardních her, a to 
zejména mezi nejchudšími vrstvami
společnosti, a že je proto nutné pečlivě 
průběžně sledovat úrovně závislosti na 
hazardních hrách a návykového hraní 
hazardních her; 

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Robert Rochefort
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Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
povědomí spotřebitelů o rozdílu mezi 
zákonnými a nezákonnými hazardními 
hrami a o rizicích, s nimiž jsou nezákonné 
hazardní hry spojeny; vyzývá proto 
Komisi, aby podporovala výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
týkajících se vytváření „černých“ listin 
nezákonných provozovatelů a „bílých“ 
listin zákonných provozovatelů na jejich 
území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 258
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

vypouští se

(Tento bod byl přesunut do první kapitoly.)

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány;

Or. it

Pozměňovací návrh 260
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala možnostmi zásahu v oblasti 
ochrany ohrožených spotřebitelů na úrovni 
EU, k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány;
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značky důvěry pro zákonné provozovatele;

Or. it

Pozměňovací návrh 261
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, k 
nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá členské státy, aby se i nadále
zabývaly opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů – zejména 
nezletilých osob – na evropské úrovni, 
která zajistí ověření skutečného věku a 
identity a zabrání nezletilým v přístupu k
on-line hazardním hrám;

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, k 
nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
intenzivně zabývala novými způsoby
ochrany ohrožených spotřebitelů, k nimž 
patří formální spolupráce mezi regulačními 
orgány, pevně stanovené horní limity, 
zvyšování informovanosti, sebeomezující 
nástroje, odkazy na preventivní a léčebné 
programy, regulace klamavé reklamy a 
zavedení on-line značky důvěry pro 
zákonné provozovatele, a aby 
vyhodnocovala účinnost stávajících 
opatření na úrovni EU;
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Or. cs

Pozměňovací návrh 263
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala akcemi v oblasti ochrany 
spotřebitelů včetně zranitelných 
spotřebitelů, jako jsou nezletilé osoby, na 
úrovni EU, k nimž patří formální 
spolupráce mezi regulačními orgány v 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. trvá na tom, že bez ohledu na způsob, 
jakým se členské státy rozhodnou 
organizovat a regulovat nabídku služeb 
on-line hazardních her na vnitrostátní 
úrovni, musí být na úrovni EU zajištěna 
vysoká úroveň ochrany spotřebitele v této 
oblasti; vyzývá Komisi, aby navrhla
opatření v oblasti ochrany spotřebitelů,
především nezletilých osob a dalších 
zranitelných skupin, na úrovni EU, k nimž 
patří formální spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními orgány a 
zavedení on-line značky důvěry pro 
zákonné provozovatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi a příslušné orgány 
členských států, aby se i nadále zabývaly
opatřeními v oblasti ochrany nezletilých 
osob a dalších zranitelných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Nora Berra

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány, a vyzývá členské 
státy, aby řádným provozovatelům s 
licencí členského státu nařídily umístit na 
stálém viditelném místě na svých 
webových stránkách logo regulačního 
orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala akcemi na ochranu ohrožených 
spotřebitelů na úrovni EU, k nimž patří 
spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
povinná opatření v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele; 
dále by se měla vypracovat opatření 
týkající se frekvence her (minimálně sedm 
sekund mezi hrami, i když se hry hrají v 
několika oknech nebo se hraje několik 
her jednoho provozovatele), nahrazení 
dobrovolných finančních limitů pevně 
stanoveným měsíčním limitem a omezení 
času stráveného hraním na maximálně 
čtyři hodiny denně pro každého hráče;

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Phil Prendergast
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří formální spolupráce mezi 
regulačními orgány a zavedení on-line 
značky důvěry pro zákonné provozovatele;

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními v oblasti ochrany 
ohrožených spotřebitelů na úrovni EU, 
k nimž patří trvalá spolupráce mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány a 
zavedení on-line značky důvěry pro 
zákonné provozovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 11 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zvážila návrhy na 
právní předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele, které budou od provozovatelů 
na vnitřním trhu minimálně vyžadovat, 
aby poskytovali mechanismy, které 
zákazníkům umožní zvládat hazardní hry 
například vyřazením na základě vlastního 
rozhodnutí či nastavením času nebo
povolené ztráty;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby 



AM\933917CS.doc 123/194 PE508.193v03-00

CS

významná část výnosu z hazardních her 
dál proudila do sociálních a sociálně-
hospodářských činností veřejného zájmu v 
členských státech; zdůrazňuje v této
souvislosti přínos loterií a kasin a 
konstatuje, že každý evropský přístup 
k odvětví hazardních her musí tento 
zvláštní aspekt brát v úvahu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. potvrzuje, že prvořadým cílem 
jakéhokoliv společného postupu EU v 
oblasti on-line hazardních her by měla být 
ochrana spotřebitele, zejména 
prostřednictvím zákazu účasti na 
hazardních hrách nezletilým osobám a 
ochranou zranitelných osob, a rovněž 
omezením hráčské závislosti, například 
zavedením moderátorů on-line 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá Komisi, aby zvážila, co by bylo 
možné udělat proto, aby se zabránilo 
praxi, kdy některé společnosti se sídlem v 
jiném členském státě nabízejí služby on-
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line hazardních her například 
prostřednictvím satelitní televize nebo
reklamní kampaně v jiném členském 
státě, ve kterém nemají licenci pro 
nabízení služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že reklama na hazardní 
hry často představuje zkreslený a 
zavádějící obraz a může mít za následek 
nezdravé či škodlivé chování; domnívá se 
proto, že taková reklama musí být 
odpovědnější a měla by být regulována, 
aby se zmírnily její nejvíce škodlivé 
důsledky, které pociťují v prvé řadě 
nejzranitelnější osoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 275
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že reklama na hazardní 
hry často představuje zkreslený a 
zavádějící obraz a může mít za následek 
nezdravé či škodlivé chování; domnívá se 
proto, že taková reklama musí být 
odpovědnější a měla by být regulována, 
aby se zmírnily její nejvíce škodlivé 
důsledky, které pociťují v prvé řadě 
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nejzranitelnější osoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 276
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující 
k pochopení problému hazardních her;

vypouští se

(Tento bod byl přesunut do první kapitoly)

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Nora Berra

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her; vyzývá Komisi, 
aby urychleně vybídla k vytvoření sítě 
příslušných vnitrostátních organizací, 
které provádějí v této oblasti výzkum, 
nabízejí vzdělávání a zajišťují léčbu 
závislosti na hazardních hrách, a 
doporučuje členským státům, aby spustily 
roční přezkumy výskytu a shromažďovaly 
údaje týkající se závislosti na hazardních 
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hrách a podporovaly jejich 
shromažďování nezávislými statistickými 
agenturami a provádění studií o 
dramatických sociálních a finančních 
důsledcích této závislosti pro patologické 
hráče;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti a problémů spojených 
s hazardními hrami nelze kvantifikovat, je 
nutno provést další výzkum a získat další 
údaje, pročež vyzývá všechny členské 
státy, aby provedly další studie směřující 
k pochopení problému hazardních her a 
sociálních nákladů, které způsobují;

Or. it

Pozměňovací návrh 279
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje,
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

12. domnívá se, že je nutné provést další 
výzkum a získat další údaje za účelem 
kvantifikace hráčské závislosti a rizik 
spojených s různými formami hazardních 
her; vítá několik probíhajících a 
plánovaných výzkumných projektů 
financovaných na úrovni EU směřujících 
ke shromáždění objektivních vědeckých 
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důkazů, které tvůrcům politik pomohou 
stanovit účinná opatření k prevenci a 
léčbě hráčské závislosti; vyzývá všechny 
členské státy, aby tyto aktivity doplnily a 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her, pokud možno 
koordinovaným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

12. vzhledem k vysokému riziku závislosti 
na hazardních hrách vyzývá Komisi, aby 
učinila harmonizovaná a závazná 
opatření s cílem účinně odradit 
spotřebitele od používání on line 
hazardních her a zabránit vzniku 
psychických problémů souvisejících s 
hazardními hrami posílením ochrany dětí 
a mladistvých a dalších zranitelných 
skupin před přístupem k hazardním hrám; 
vyzývá proto všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 

12. vyzývá členské státy, aby i nadále 
prováděly studie o výzkumu, výskytu, 
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provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k 
pochopení problému hazardních her;

vzniku a léčbě závislosti na hazardních 
hrách a dostupné údaje využily k 
nastavení vysoké míry ochrany 
spotřebitelů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 282
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

12. zdůrazňuje, že hráčská závislost je ve 
skutečnosti porucha chování; domnívá se, 
že rozsah hráčské závislosti naléhavě 
vyžaduje provedení dalšího výzkumu a 
získání dalších údajů, pročež vyzývá 
všechny členské státy a Komisi, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující k pochopení 
problému hazardních her;

12. domnívá se, že rozsah hráčské 
závislosti vyžaduje provedení dalšího 
výzkumu a získání dalších údajů, pročež 
vyzývá všechny členské státy, aby 
systematicky a pravidelně prováděly další 
studie směřující k pochopení problému 
hazardních her;

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské 
závislosti nelze kvantifikovat, je nutno 
provést další výzkum a získat další údaje, 
pročež vyzývá všechny členské státy, aby 
provedly další studie směřující 
k pochopení problému hazardních her;

12. domnívá se, že je úkolem členských 
států zjišťovat existenci a rozsah
problému hazardních her;

Or. nl

Pozměňovací návrh 285
Nora Berra

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá k tomu, aby byly nebezpečné 
formy hazardních her po vyhodnocení 
provedeném na úrovni každého členského 
státu přísně regulovány nebo zakázány;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. doporučuje, aby členské státy 
stanovily minimální procento příjmů z 
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hazardních her, které má být přerozděleno 
mezi organizace, které se snaží zabránit 
vzniku závislosti nebo které poskytují 
v této věci poradenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. doporučuje zřízení fondu pro 
prevenci závislosti a doporučuje, aby 
příspěvky provozovatelů hazardních her 
na předcházení závislosti činily 1–3 % 
jejich ročního obratu;

Or. de

Pozměňovací návrh 288
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že povaha on-line 
hazardních her a jejich snadná 
dostupnost mohou způsobit, že je pro 
hráče obtížnější si uvědomit skutečnou 
výši ztrát, a proto se domnívá, že by se 
měly zavést přísné limity na vklady a 
výdaje;

Or. it
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Pozměňovací návrh 289
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že povaha on-line 
hazardních her a jejich snadná 
dostupnost mohou způsobit, že je pro 
hráče obtížnější si uvědomit skutečnou 
výši ztrát, a proto se domnívá, že by se 
měly zavést přísné limity na vklady a 
výdaje;

Or. it

Pozměňovací návrh 290
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 291
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

vypouští se

(Tento bod byl přesunut do první kapitoly.)

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
vytvoření evropského rejstříku osob 
vyřazených na základě vlastního 
rozhodnutí, k němuž by měly přístup 
vnitrostátní orgány a řádní provozovatelé 
hazardních her a který by každému 
zákazníku, jenž se rozhodne se vyřadit z 
databáze určitého provozovatele, zajistil 
automatické vyřazení z databáze ostatních 
řádných provozovatelů hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Olga Sehnalová
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her; zdůrazňuje, že zásadu 
vyřazení na základě vlastního rozhodnutí 
musí doplnit snadný přístup k informacím 
o odborné pomoci a kontakty na subjekty 
specializovaného poradenství v členských 
státech;

Or. cs

Pozměňovací návrh 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy a případně se skupinou 
odborníků zvážila možnost přijetí opatření 
k vytvoření rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;
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Or. it

Pozměňovací návrh 295
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby posoudila 
proveditelnost vytvoření evropského 
rejstříku osob vyřazených na základě 
vlastního rozhodnutí, k němuž by měly 
přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her; zdůrazňuje, že jakýkoli 
mechanismus pro výměnu osobních 
informací o návykových hráčích musí 
podléhat přísným pravidlům pro ochranu 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 

13. vyzývá Komisi, aby navrhla zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
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zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů
hazardních her; vyzývá dále Komisi, aby 
zajistila evropský rejstřík osob vyřazených 
na základě vlastního rozhodnutí včetně 
informací o zákaznících týkajících se 
vsazených částek, ztrát a výher a celkové 
doby hry;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 

13. vyzývá Komisi, aby podpořila
vytvoření evropského rejstříku osob 
vyřazených na základě vlastního 
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základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

rozhodnutí, k němuž by měly přístup 
vnitrostátní orgány a řádní provozovatelé 
hazardních her a který by každému 
zákazníku, jenž se rozhodne se vyřadit z 
databáze určitého provozovatele, zajistil 
automatické vyřazení z databáze ostatních 
řádných provozovatelů hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy zvážila zavedení právních 
předpisů pro vytvoření evropského 
rejstříku osob vyřazených na základě 
vlastního rozhodnutí, k němuž by měly 
přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

Or. el

Pozměňovací návrh 300
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 

13. vyzývá Komisi, aby s členskými státy 
posoudila vytvoření vnitrostátních 
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evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

rejstříků osob vyřazených na základě 
vlastního rozhodnutí, k nimž by měly 
přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a které by 
každému zákazníku, jenž se vyřadí z 
databáze určitého provozovatele, zajistily
možnost automaticky se vyřadit z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby ve všech 
členských státech usnadnila uznání 
vnitrostátních rejstříků osob vyřazených 
na základě vlastního rozhodnutí a přístup 
k těmto rejstříkům ze strany vnitrostátních
orgánů a řádných provozovatelů
hazardních her, přičemž tyto rejstříky by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistily automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
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právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jenž se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu zkušeností a 
osvědčených postupů v oblasti pomoci 
poskytované osobám závislým na 
hazardních hrách; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se rozhodne se 
vyřadit z databáze určitého provozovatele, 
zajistil automatické vyřazení z databáze 
ostatních řádných provozovatelů 
hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
právních předpisů pro vytvoření 
evropského rejstříku osob vyřazených na 
základě vlastního rozhodnutí, k němuž by 
měly přístup vnitrostátní orgány a řádní 
provozovatelé hazardních her a který by 
každému zákazníku, jež se vyřadí
z databáze určitého provozovatele on-line 
hazardních her, zajistil možnost 
automaticky se vyřadit z databáze 
ostatních řádných provozovatelů on-line 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Marc Tarabella
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Návrh usnesení
Bod 13 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

pro zvýšení povědomí spotřebitelů o jejich 
vlastní činnosti související s hazardními 
hrami by měl tento rejstřík spotřebiteli 
ukázat všechny informace týkající se jeho 
historie související s hazardními hrami 
vždy, když začne hrát;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Ivo Belet, Piotr Borys

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. doporučuje jasně rozlišovat mezi 
činnostmi souvisejícími s hazardními 
hrami a jinými formami on-line zábavy; 
služby, které vykazují charakteristické 
rysy odvětví hazardních her, musí spadat 
pod příslušné právní předpisy týkající se 
hazardních her a musí plně respektovat 
mechanismy ověřování věku a identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že je třeba vyvinout 
zvláštní úsilí pro ochranu nezletilých 
osob, za jejímž účelem by měla být 
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zavedena pravidla kontroly věku a 
totožnosti hráčů, jež nezletilým osobám 
znemožní přístup k on-line službám 
hazardních her;

Or. it

Pozměňovací návrh 307
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že je třeba vyvinout 
zvláštní úsilí pro ochranu nezletilých 
osob, za jejímž účelem by měla být 
zavedena pravidla kontroly věku a 
totožnosti hráčů, jež nezletilým osobám 
znemožní přístup k on-line službám 
hazardních her;

Or. it

Pozměňovací návrh 308
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala opatřeními na evropské úrovni 
v oblasti posílení ochrany spotřebitelů, 
kterým se budou poskytovat přiměřené 
informace o dostupných službách 
zákonných hazardních her, dále aby 
zavedla strukturalizovanou spolupráci 
mezi regulačními orgány a on-line značku 
důvěry pro řádné poskytovatele, kteří 
budou mít povinnost uvádět jurisdikci, 
v rámci níž získali licenci;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 309
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN)1, by mohla 
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

vypouští se

(Tento bod byl přesunut do třetí kapitoly.)

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN)2, by mohla 
posloužit jako základ pro určení
společných norem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 311
María Irigoyen Pérez

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN), by mohla 
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

14. Konstatuje, že k určení společných 
norem by mohly být použity 
samoregulační iniciativy; zastává názor, 
že v tak citlivé oblasti, jako jsou hazardní 
hry, může samoregulace tohoto odvětví 
doplnit vnitrostátní předpisy, ale nemůže 
je nahradit;

Or. es

Pozměňovací návrh 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN)1, by mohla
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

14. konstatuje, že posuzování všech 
samoregulačních programů, které v 
současné době probíhají, by mohlo
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

Or. it

Pozměňovací návrh 313
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN), by mohla posloužit 

14. shledává, že samoregulace, např.
pracovní dohoda, kterou v únoru 2011 
zveřejnil Evropský výbor pro normalizaci 

                                               
1 CWA 16259:2011.
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jako základ pro určení společných norem; (CEN)1, nepřináší žádný skutečný účinek;

Or. de

Pozměňovací návrh 314
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN)2, by mohla
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

14. konstatuje, že posuzování všech 
samoregulačních programů, které v 
současné době probíhají, by mohlo
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

Or. it

Pozměňovací návrh 315
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)3, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem;

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)4, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem, 
zůstává však příliš vágní na to, aby mohla 
zajistit vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele v celé EU; vyzývá Komisi, aby 
zvážila další zdokonalení dohody na 
základě jeho doporučení a při zapojení 
všech příslušných zúčastněných stran; 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
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Or. en

Pozměňovací návrh 316
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)1, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem;

14. zastává názor, že pracovní dohoda, 
kterou v únoru 2011 zveřejnil Evropský 
výbor pro normalizaci (CEN)2, by mohla 
posloužit jako jeden ze zdrojů pro určení 
společných norem;

Or. cs

Pozměňovací návrh 317
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)3, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem;

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)4, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem; 
konstatuje však, že samoregulace pomocí 
norem může pouze doplňovat vnitrostátní 
právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Nora Berra
                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)1, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem;

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)2, by mohla posloužit 
jako příspěvek pro určení společných 
norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN)3, by mohla 
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

14. Konstatuje, že k určení společných 
norem by mohly být použity 
samoregulační iniciativy; 

znovu potvrzuje své stanovisko, že v tak 
citlivé oblasti, jako jsou hazardní hry, 
může samoregulace tohoto odvětví doplnit 
vnitrostátní předpisy, ale nemůže je 
nahradit;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 14

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN)1, by mohla 
posloužit jako základ pro určení 
společných norem;

14. konstatuje, že k určení společných 
norem by mohly být použity 
samoregulační iniciativy; znovu potvrzuje 
své stanovisko, že v tak citlivé oblasti, jako 
jsou hazardní hry, může samoregulace 
tohoto odvětví doplnit vnitrostátní 
předpisy, ale nemůže je nahradit;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)2, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem;

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou 
v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)3, by mohla posloužit 
jako základ pro určení společných norem; 
zdůrazňuje však, že vývoj 
samoregulačních norem v tomto odvětví 
zůstává podřízen platným vnitrostátním 
režimům a zásadě subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
povinné identifikační kontroly třetí 
stranou za účelem vyloučení nezletilých 
osob nebo osob, které užívají falešnou 
identitu, z hazardního hraní; mohlo by jít 
mimo jiné o kontrolu čísla sociálního 
pojištění, informací o bankovním účtu 
nebo jiného jedinečného identifikátoru; 
tato identifikace by měla proběhnout před 
zahájením každé hazardní hry;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že je nutné zavést 
regulaci hazardních her pro celou EU 
s cílem zajistit harmonizaci různorodých 
vnitrostátních systémů, které v současné 
době existují, učinit z veřejného zdraví 
prioritu a zajistit, aby byly hazardní hry 
vysoce transparentní a hráči měli k 
dispozici vysokou úroveň ochrany; je 
přesvědčen, že taková regulace by měla 
zahrnovat ustanovení omezující reklamu, 
která má být rovněž odpovědnější, 
zavedení účinných systémů registrace a 
identifikace hráčů, kontrol finančních 
operací a omezení poskytování úvěrů;

Or. it

Pozměňovací návrh 324
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. domnívá se, že je nutné zajistit větší 
bezpečnost softwaru používaného pro 
služby on-line hazardních her a zavést 
společné minimální požadavky na 
certifikaci, aby se zajistilo uplatňování 
jednotných parametrů a norem;

Or. it

Pozměňovací návrh 325
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

vypouští se

(Tento bod byl přesunut do první kapitoly.)

Or. en

Pozměňovací návrh 326
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by měly 
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měly zabývat právy a povinnostmi
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a
zamezí klamavé reklamě;

zahrnovat práva a povinnosti
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů (především 
nezletilých a dalších zranitelných osob),
donucovací opatření, která musí členské 
státy zavést s cílem zajistit vysokou úroveň 
ochrany hráčů, opatření, která zamezí 
klamavé reklamě, a zákaz reklamy 
nezákonných provozovatelů;

Or. es

Pozměňovací návrh 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že doporučení týkající 
se hazardních her poskytovaných on-line, 
která Komise zanedlouho předloží, by se 
měla zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
opatřeními k boji proti poskytování služeb 
nezákonných on-line hazardních her, a 
měla by obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob; 
žádá, aby tato doporučení zahrnovala také 
ustanovení umožňující pouze reklamu, 
která je odpovědná, není zavádějící a 
varuje před rizikem vzniku závislosti, 
která může mít velmi závažné následky, 
stejně jako naprostý zákaz reklamy na 
neoprávněné provozovatele;

Or. it

Pozměňovací návrh 328
Raffaele Baldassarre
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že doporučení týkající 
se hazardních her poskytovaných on-line, 
která Komise zanedlouho předloží, by se 
měla zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž opatřeními k boji proti poskytování 
nezákonných služeb on-line hazardních 
her, a měla by obsahovat opatření, která 
zajistí vysokou úroveň ochrany hráčů, 
především nezletilých a dalších 
zranitelných osob, zákaz reklamy 
neoprávněných provozovatelů a ochranu 
proti klamavé reklamě; 

Or. it

Pozměňovací návrh 329
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob; 
tyto normy by měly také zahrnovat 
omezení reklamy, například zajištění, aby 
reklama na hazardní hry obsahovala 
věcně správné informace, nelákala 
nezletilé osoby k hazardní hře, 
neobjevovala se v médiích, která jsou 
jasně zaměřená na nezletilé osoby, a 
obsahovala upozornění na věkové 
omezení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 330
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line se 
mohou zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, 
především nezletilých a dalších 
zranitelných osob, a zamezí klamavé a 
nadměrné reklamě;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že společné akce pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat povinnostmi poskytovatelů 
služeb, zajišťovat vysokou úroveň ochrany 
hráčů, především nezletilých a dalších 
zranitelných osob, a zamezit klamavé 
reklamě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 332
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zdůrazňuje, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by měly
obsahovat opatření, která zajistí vysokou 
úroveň ochrany hráčů, především
nezletilých a dalších zranitelných osob, 
před vznikem návykového či 
patologického hráčství a zamezí klamavé 
reklamě;

Or. cs

Pozměňovací návrh 333
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že chystaná doporučení 
Evropské komise o ochraně spotřebitele a 
společných normách o reklamě týkající se 
on-line hazardních her by měla zahrnovat 
opatření pro vymáhání, která členské státy 
musí zavést v zájmu zajištění vysoké 
úrovně ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, 
zamezení klamavé reklamy a zákaz 
reklamy nezákonných provozovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Josef Weidenholzer
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy spotřebitelů a rovněž 
obsahovat opatření, která zajistí vysokou 
úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí reklamě;

Or. de

Pozměňovací návrh 335
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line by se 
měly zabývat právy a povinnostmi 
poskytovatelů služeb i spotřebitelů a 
rovněž obsahovat opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany hráčů, především 
nezletilých a dalších zranitelných osob, a 
zamezí klamavé reklamě;

15. zastává názor, že společné normy pro 
hazardní hry poskytované on-line nesmí 
oslabit stávající předpisy na úrovni 
členských států, zejména pokud jde o
opatření, která zajistí vysokou úroveň 
ochrany hráčů, především nezletilých a 
dalších zranitelných osob, a zamezí 
klamavé a nezákonné reklamě;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby do svého 
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doporučení zahrnula povinnost pro 
provozovatele hazardních her aktivně 
podporovat možnost nastavení vlastních 
omezení při registraci a rovněž v případě 
opakovaných ztrát; dále by se měl omezit 
počet herních účtů na jeden u každého 
provozovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje fakt, že omezení 
některých forem a distribuce reklamy je 
klíčové pro prevenci hry osob mladších 18 
let a prevenci návykového hraní či 
patologického hráčství;

Or. cs

Pozměňovací návrh 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby do svých 
doporučení týkajících se odpovědné 
reklamy na hazardní hry zařadila zákaz 
reklamy na služby on-line hazardních her 
zaměřené na mládež, zejména na 
sociálních sítích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 339
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí poskytovatele služeb on-line 
hazardních her, aby jasně a jednoznačně 
informovali všechny uživatele o rizicích 
hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy a provozovatele, 
aby podporovali odpovědnou reklamu na 
on-line hazardní hry; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu osvědčených 
postupů a zvážila možnost vypracování 
kodexu chování nebo minimálních
evropských pravidel týkajících se této 
záležitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vítá iniciativu Komise na přijetí 
doporučení o odpovědné reklamě na 
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hazardní hry; vyzývá Komisi, aby 
zohlednila skutečnost, že nezletilé osoby 
nejsou obvykle cílovou skupinou pro 
reklamu na hazardní hry, protože nemají 
ze zákona právo hrát hazardní hry; 
doporučuje, že by se reklama neměla 
objevovat v souvislosti s obsahem 
speciálně zaměřeným na nezletilé osoby; 

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. požaduje, aby se zavedly společné 
minimální požadavky upravující reklamu 
na on-line hazardní hry s cílem ochránit 
zranitelné skupiny spotřebitelů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 343
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. domnívá se, že reklama musí být 
prováděna sociálně odpovědným 
způsobem a měla by obsahovat mimo jiné 
i zřetelná varování ohledně důsledků 
patologického hráčství;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 344
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. žádá, aby budoucí doporučení 
týkající se odpovědné reklamy na 
hazardní hry obsahovala společné 
minimální normy zajišťující dostatečnou 
ochranu zranitelných spotřebitelů a 
současně zachovávající možnost pro 
provozovatele hazardních her, aby 
sponzorovali mezinárodní sportovní akce;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
odborníky specializujícími se na návykové 
a patologické hráčství zvážila omezení 
některých forem reklamy; domnívá se, že 
zákaz klamavé reklamy, poskytování 
bonusů či podněcování poptávky 
zapojením již registrovaných hráčů je v 
zájmu ochrany nezletilých osob a dalších 
zranitelných skupin;

Or. cs

Pozměňovací návrh 346
Patricia van der Kammen

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 
rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 347
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 
rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

vypouští se

(Tento bod byl přesunut do třetí kapitoly.)

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Christel Schaldemose
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací služby; 
poznamenává, že odlišné registrační 
postupy v EU jsou na úkor regulovaných 
provozovatelů a mohou být příčinou toho, 
že se spotřebitelé vydají do rukou 
nezákonných provozovatelů; proto žádá, 
aby postupy registrace a identifikace byly 
jednotnější a účinnější;

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací služby; 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 
rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

16. doporučuje, aby si členské státy 
vyměňovaly osvědčené postupy o 
elektronické identifikaci a elektronických 
ověřovacích službách, dále o 
donucovacích opatřeních, jako jsou černé 
listiny a blokování nezákonných 
webových stránek, vymezení bezpečných a 
vysledovatelných platebních řešení a 
opatření k blokování transakcí s cílem 
zajistit, aby se spotřebitelé nedostali do 
rukou nezákonných provozovatelů; vyzývá 
proto členské státy, aby postupy registrace 
a identifikace byly jednotnější a účinnější; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 
rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

16. doporučuje, aby si členské státy 
vyměňovaly osvědčené postupy o 
elektronické identifikaci a elektronických 
ověřovacích službách, dále o prováděcích 
opatřeních, jako jsou černé listiny a 
blokování webových stránek nezákonných 
provozovatelů, vymezení bezpečných a 
vysledovatelných platebních řešení a 
opatření k blokování transakcí s cílem 
zajistit, aby se spotřebitelé nedostali do 
rukou nezákonných provozovatelů; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 
rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
identifikaci hráče a pro elektronické 
ověřovací služby; vyzývá proto 
k optimalizaci a zefektivnění registračních 
a identifikačních postupů, aniž by to vedlo 
k tomu, že budou spotřebitelé zatíženi 
přílišnými správními požadavky, kvůli 
kterým by se mohly služby nelegálních 
provozovatelů jevit atraktivnější;

Or. it
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Pozměňovací návrh 352
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací služby; 
poznamenává, že odlišné registrační 
postupy v EU jsou na úkor regulovaných 
provozovatelů a mohou být příčinou toho, 
že se spotřebitelé vydají do rukou 
nezákonných provozovatelů; proto žádá, 
aby postupy registrace a identifikace byly 
jednotnější a účinnější;

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné bezpečnostní normy
pro elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací služby; 
poznamenává, že odlišné registrační 
postupy v EU vytvářejí administrativní 
zátěž pro regulované provozovatele a 
mohou odrazovat spotřebitele; vítá návrh 
Komise na směrnici o elektronické 
identifikaci a autentizaci, které umožní 
interoperabilitu případných existujících 
vnitrostátních systémů elektronické 
identifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 
rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

16. doporučuje výměnu osvědčených 
postupů v oblasti elektronické identifikace 
a přeshraničních elektronických 
ověřovacích služeb; vyzývá členské státy, 
aby postupy registrace a identifikace byly 
jednotnější a účinnější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 
rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy EU pro 
elektronickou identifikaci a pro 
přeshraniční elektronické ověřovací služby 
a rovněž pro opatření pro vymáhání, jako 
je sestavování černých listin a blokování 
nezákonných stránek, vymezení 
bezpečných a vysledovatelných platebních 
řešení a blokovací opatření pro transakce, 
aby se zajistilo, že se spotřebitelé nebudou 
moci dostat do rukou nezákonných 
provozovatelů; proto žádá členské státy, 
aby postupy registrace a identifikace byly 
jednotnější a účinnější, zejména s cílem 
zabránit přístupu k on-line hazardním 
hrám neidentifikovaným uživatelům a 
nezletilým hráčům;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje zavést jednotné 
celoevropské společné normy pro 
elektronickou identifikaci a pro
přeshraniční elektronické ověřovací 
služby; poznamenává, že odlišné 
registrační postupy v EU jsou na úkor 
regulovaných provozovatelů a mohou být 
příčinou toho, že se spotřebitelé vydají do 

16. doporučuje výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy v oblasti 
elektronické identifikace a elektronických 
ověřovacích služeb; a rovněž opatření pro 
vymáhání, jako je sestavování černých 
listin a blokování nezákonných stránek, 
vymezení bezpečných a vysledovatelných 
platebních řešení a blokovací opatření pro 
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rukou nezákonných provozovatelů; proto 
žádá, aby postupy registrace a identifikace 
byly jednotnější a účinnější;

transakce, aby se zajistilo, že se
spotřebitelé nebudou moci vydat do rukou 
nezákonných provozovatelů; proto žádá 
členské státy, aby postupy registrace a 
identifikace byly jednotnější a účinnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. požaduje, aby zákaznická podpora 
operátorů byla vždy vedena v rodném 
jazyce hráče, stejně jako musí být rodilým 
mluvčím vypracovány všechny texty dané 
jazykové verze;

Or. cs

Pozměňovací návrh 357
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že skupina odborníků na 
služby hazardních her by měla vyvinout 
zvláštní úsilí na ochranu nezletilých osob 
a omezit co nejvíce jejich přístup ke 
stránkám nabízejícím on-line hazardní 
hry;

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že opatření na ochranu 
spotřebitele, která platí pouze pro řádné 
provozovatele a jejich spotřebitele, by 
měla doplnit preventivní a následná 
opatření pro vymáhání, aby se omezil 
kontakt občanů s neoprávněnými 
provozovateli; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala možnost zavedení právně 
závazného nástroje, který by bankám, 
vydavatelům kreditních karet a dalším 
účastníkům platebního styku v EU nařídil 
zablokovat na základě vnitrostátních 
bílých listin transakce mezi jejich klienty 
a poskytovateli hazardních her, kteří v 
jejich jurisdikci nemají licenci, aniž by 
došlo k omezení legitimních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy, aby přijaly další 
opatření, která zabrání nezákonným 
poskytovatelům hazardních her nabízet 
své služby on-line, například zařazováním 
nezákonných poskytovatelů hazardních 
her na černou listinu s cílem zabránit 
bankám a společnostem vydávajícím 
kreditní karty povolovat jakékoli 
transakce mezi svými klienty a 
nezákonnými poskytovateli hazardních 
her;
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Or. en

Pozměňovací návrh 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je třeba zavést přísné a 
spolehlivé ověřování věku a identity a 
uplatňovat přísné limity ztrát, které si hráč 
sám zvolí před jakýmkoliv hraním; 
zdůrazňuje význam přísných 
identifikačních postupů, které musí 
zejména zabránit nezletilým osobám a 
dalším zranitelným hráčům získat přístup 
k produktům v oblasti on-line hazardních 
her;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam využití 
finančních zdrojů z hazardních her na 
účely obecného zájmu, žádá, aby byla 
uznána zvláštní povaha loterií a jejich 
trvale udržitelné příspěvky pro společnost 
a aby byly zohledněny v každém 
koordinovaném přístupu na úrovni EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. doporučuje, aby byly nebezpečné 
formy hazardních her po vyhodnocení 
provedeném na úrovni každého členského 
státu přísně regulovány nebo zakázány;

Or. es

Pozměňovací návrh 363
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že je třeba přijmout 
opatření ke sblížení jednotlivých 
vnitrostátních daňových režimů pro služby 
hazardních her, aby nepřiměřená daňová 
zvýhodnění nepodporovala šíření a 
koncentraci služeb hazardních her 
poskytovaných on-line;

Or. it

Pozměňovací návrh 364
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že je třeba přijmout 
opatření ke sblížení jednotlivých 
vnitrostátních daňových režimů pro služby 
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hazardních her, aby nepřiměřená daňová 
zvýhodnění nepodporovala šíření a 
koncentraci služeb hazardních her 
poskytovaných on-line;

Or. it

Pozměňovací návrh 365
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá rozšíření působnosti směrnice o 
praní peněz, která nyní výslovně zahrnuje 
všechny formy hazardních her založených 
na riziku; vyzývá Komisi, aby zajistila 
jednotné uplatňování ustanovení v celé 
Evropské unii, s přihlédnutím k nutnosti 
posouzení rizik na základě faktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá k tomu, aby byly nebezpečné 
formy hazardních her po vyhodnocení 
provedeném na úrovni každého členského 
státu přísně regulovány nebo zakázány;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Patricia van der Kammen
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní 
hry poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU 
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních 
služeb;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 368
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní 
hry poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU 
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních 
služeb;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 369
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry 
poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU 
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních 
služeb;

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry 
poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, je nutné nalézt další 
způsoby, jak zajistit ochranu proti praní 
špinavých peněz; bere na vědomí návrhy 
Komise k přijetí právních předpisů, které 
dále posílí obranu EU proti praní 
špinavých peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry 
poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU 
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních služeb;

17. upozorňuje na skutečnost, že hazardní 
hry poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU 
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry 17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry 
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poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU 
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních 
služeb;

poskytované on-line s sebou nesou 
významné riziko praní špinavých peněz;
členské státy musí zajistit mezinárodní 
spolupráci a koordinaci mezi 
vnitrostátními orgány dohlížejícími na 
hazardní hry, státní policií a 
vnitrostátními donucovacími orgány s 
cílem předcházet podvodům a trestné 
činnosti a potírat ji;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní 
hry poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních služeb;

17. konstatuje, že na úrovni Unie je nutné 
přijmout opatření dostatečná pro boj proti 
praní špinavých peněz prostřednictvím on-
line hazardních her, a podporuje v tomto 
ohledu zahrnutí on-line hazardních her 
do budoucího legislativního rámce pro boj 
proti praní špinavých peněz1 v EU; 
poukazuje na důležitost transparentnosti v 
odvětví on-line hazardních her a vyzývá v 
tomto ohledu Komisi, aby prozkoumala 
možnost povinného každoročního 
podávání zpráv o finančních činnostech 
provozovatelů on-line hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 17

                                               
1 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu (COM(2013)0045). 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry 
poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k 
závislosti na třetí straně, která poskytuje 
finanční služby, lze v právním rámci EU
nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu 
proti praní špinavých peněz a ustavovat a 
povolovat poskytovatele finančních 
služeb;

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry 
poskytované on-line představují prostředí, 
v němž není přítomen spotřebitel nebo 
jeho platební karta, a proto je třeba v 
postupech poskytovatelů služeb nalézt 
další způsoby, jak zajistit ochranu proti 
praní špinavých peněz, jako je spolehlivá 
elektronická identifikace ve fázi 
registrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že vysoký obrat na trhu 
s on-line hazardními hrami je atraktivní 
pro organizovanou trestnou činnost a 
odvětví je kvůli němu náchylnější k 
trestné činnosti, jako jsou podvody a praní 
špinavých peněz; zdůrazňuje, že 
ovlivňování sportovních výsledků, 
korupce a nezákonné sázky představují 
globální problém a je třeba s nimi bojovat 
na mezinárodní úrovni a pachatele je 
nutné důsledně stíhat prostřednictvím 
trestního práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 375
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že systémy spolehlivé 
registrace a jednoznačného ověřování 
jsou klíčovými nástroji k prevenci zneužití 
on-line hazardních her například pro 
praní špinavých peněz; při ověřování 
totožnosti lze využívat již existující 
rozvinuté on-line struktury, jako jsou 
systémy ověřování ze strany bank a 
poskytovatelů kreditních karet;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá příslušné vnitrostátní orgány, 
aby zajistily, že všechny transakce, jež 
jsou podezřelé z možného spojení s 
praním špinavých peněz nebo s jinou 
trestnou činností, budou vykazovány v 
souladu s třetí směrnicí o praní peněz 
(2005/60/EC);

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá návrh na rozšíření ustanovení 
směrnice o praní peněz1 na všechny formy 
hazardních her; poznamenává, že 
jakékoliv hodnocení rizika spojeného s 
on-line hazardními hrami by se mělo 
opírat o objektivní posouzení důkazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá návrh Komise na rozšíření
směrnice o praní peněz na hazardní hry s 
cílem zajistit na úrovni EU účinnější 
přístup vůči této formě trestné činnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 379
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je přesvědčen, že on-line hazardní 
hry představují riziko zneužití k praní 
peněz, a proto zastává názor, že oblast 
působnosti směrnice o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz 
by měla být rozšířena na všechny formy 

                                               
1 COM (2013) 45 v konečném znění, směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu.
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hazardních her včetně her poskytovaných 
on-line;

Or. it

Pozměňovací návrh 380
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je přesvědčen, že on-line hazardní 
hry představují riziko zneužití k praní 
peněz, a proto zastává názor, že oblast 
působnosti směrnice o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz 
by měla být rozšířena na všechny formy 
hazardních her včetně her poskytovaných 
on-line;

Or. it

Pozměňovací návrh 381
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné 
zabránit tomu, aby si hráč mohl u 
společnosti vytvořit více než jeden herní 
účet;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Komisi, členské státy a 
skupinu odborníků v oblasti hazardních 
her k vypracování koordinovaných 
opatření a strategií včetně výměn 
osvědčených postupů za účelem posouzení 
a přijetí účinných opatření proti 
proniknutí organizované trestné činnosti 
do odvětví on-line hazardních her; 

Or. it

Pozměňovací návrh 383
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. trvá na tom, že při postupu registrace 
si musí hráč povinně nastavit maximální 
limit ztrát za určitou časovou lhůtu; tento 
prvek musí být přítomen přinejmenším u 
her s krátkou četností akce;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17d. zastává názor, že všechny společnosti 
nabízející on-line hazardní hry a působící 
v EU musí být v EU registrovány jako 
legální subjekty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 385
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17e. zdůrazňuje, že všechny členské státy 
musí určit a jmenovat příslušný veřejný 
orgán, který bude odpovědný za sledování 
on-line hazardních her; orgán bude 
rovněž oprávněn zasáhnout v případě 
jakýchkoli podezřelých on-line 
hazardních her; společnosti nabízející 
hazardní hry by měly mít rovněž 
povinnost orgán informovat o jakékoli 
podezřelé činnosti v oblasti hazardních 
her;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17f. zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány a orgány EU 
při prevenci trestné činnosti a návykového 
hraní hazardních her;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Christel Schaldemose
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování 
výsledků zápasů vyžaduje efektivnější 
spolupráci veřejných orgánů, donucovacích 
orgánů, sportovního odvětví, 
provozovatelů hazardních her a
regulačních orgánů působících v této 
oblasti, neboť tento problém překračuje 
hranice jednotlivých států;

18. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování 
výsledků zápasů vyžaduje efektivnější 
spolupráci všech zúčastněných stran 
včetně veřejných orgánů, donucovacích 
orgánů, sportovního odvětví, 
provozovatelů hazardních her, regulačních 
orgánů působících v této oblasti, sportovců 
a fanoušků, neboť tento problém 
překračuje hranice jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování 
výsledků zápasů vyžaduje efektivnější 
spolupráci veřejných orgánů, donucovacích 
orgánů, sportovního odvětví, 
provozovatelů hazardních her a 
regulačních orgánů působících v této 
oblasti, neboť tento problém překračuje 
hranice jednotlivých států;

18. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování 
výsledků zápasů vyžaduje efektivnější 
spolupráci veřejných orgánů, donucovacích 
orgánů, sportovního odvětví, 
provozovatelů hazardních her a 
regulačních orgánů působících v této 
oblasti, neboť tento problém překračuje 
hranice jednotlivých států, zejména by 
měla být zajištěna identifikace 
provozovatelů hazardních her zapojených 
do nezákonné činnosti, jako je 
ovlivňování sportovních výsledků nebo 
sázky na závody a soutěže, kterých se 
účastní především nezletilé osoby, a tyto 
činnosti by jim měly být zakázány;

Or. de
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Pozměňovací návrh 389
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování 
výsledků zápasů vyžaduje efektivnější 
spolupráci veřejných orgánů, donucovacích 
orgánů, sportovního odvětví, 
provozovatelů hazardních her a 
regulačních orgánů působících v této 
oblasti, neboť tento problém překračuje 
hranice jednotlivých států;

18. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování 
výsledků zápasů vyžaduje efektivnější 
spolupráci veřejných orgánů, donucovacích 
orgánů, sportovního odvětví, 
provozovatelů hazardních her a 
regulačních orgánů působících v této 
oblasti, neboť tento problém překračuje 
hranice jednotlivých států; upozorňuje, že 
sportovci a jejich doprovod mají přísný 
zákaz sázet na sportovní události, které se
jich týkají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 390
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že ovlivňování výsledků 
zápasů musí být potíráno přísným 
prosazováním práva včetně zahrnutí 
ovlivňování výsledků zápasů mezi trestné 
činy v právním řádu členských států, 
jakož i prostřednictvím posílené 
spolupráce mezi orgány členských států, 
Europolem a Interpolem;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Santiago Fisas Ayxela
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že opatření nezbytná k 
účinnému boji proti ovlivňování výsledků 
zápasů a další trestné a podvodné činnosti 
v oblasti sportu se musí zaměřit na 
prosazování práva, vzdělávání a prevenci 
všech zúčastněných stran ve sportu a na 
lepší řízení sportovních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že k ovlivňování výsledků 
zápasů dochází na trhu s off-line i on-line 
hazardními hrami; zdůrazňuje, že ve 
většině případů dochází k ovlivňování 
výsledků zápasů pro účely on-line sázek
prostřednictvím provozovatelů hazardních 
her usazených na neregulovaných trzích 
mimo EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. doporučuje, aby členské státy 
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stanovily společný minimální procentní 
podíl příjmů z hazardních her, který bude 
rozdělen mezi sportovní svazy pro zajištění 
udržitelného financování rekreačního 
sportu na místní úrovni a bude
rovnoměrně rozložen mezi jednotlivé 
druhy sportu;

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá k zákazu živého sportovního 
sázení, kdy mohou hráči sázet on-line a 
anonymně na neustále se měnící kurzy a 
soutěže a kdy je výsledek velmi náchylný 
k manipulaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá všechny řídící sportovní 
orgány, aby se zavázaly k zásadám 
dobrého řízení za účelem snížení rizika, že 
se stanou obětí ovlivňování výsledků 
zápasů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 396
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje klíčovou úlohu prevence 
ovlivňování výsledků zápasů, zejména 
význam vzdělávání sportovních 
představitelů (sportovců, rozhodčích, 
delegátů, zaměstnanců a jejich okolí) v 
otázkách rizik ovlivňování výsledků 
zápasů; v tomto ohledu vítá nedávnou 
přípravnou akci Komise z roku 2012, 
která podporuje nadnárodní vzdělávací 
projekty zaměřené na boj proti 
ovlivňování výsledků zápasů;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že vytvoření právního 
vztahu mezi pořadateli sportovních akcí a 
provozovateli on-line hazardních her s 
cílem vyvinout etickou a finanční 
kontrolu nad sázkami na sportovní akce 
pomůže posílit etickou nezávadnost 
sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Ivo Belet, Piotr Borys
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
většině členských států dostává odvětví 
sportu pouze malý finanční výnos z 
komerční sázkové činnosti, i když 
představuje hlavní část činnosti, na kterou 
se zaměřují on-line sázky; žádá Komisi, 
aby zahájila iniciativu pro uznání práv 
duševního vlastnictví pro organizátory 
sportovních soutěží, aby měly sportovní 
svazy zajištěnu odpovídající finanční 
návratnost; doporučuje stanovit společný 
minimální procentní podíl příjmů ze 
sportovních sázek, který bude rozdělen 
mezi sportovní svazy a má zajistit 
udržitelné financování rekreačního sportu 
na místní úrovni a solidaritu mezi 
různými druhy sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy a sportovní 
svazy, aby přiměřeným způsobem 
informovaly a vzdělávaly spotřebitele a 
amatérské i profesionální sportovce v 
otázce etické nezávadnosti sportu; vítá 
záměr Komise podporovat lepší výměnu 
osvědčených postupů v oblasti boje proti 
ovlivňování výsledků zápasů; připomíná, 
že se v této oblasti očekává významný 
pokrok;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 400
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že by členské státy měly 
zajistit účinnou soudní spolupráci 
umožňující společný postup v rámci 
Evropské unie, a zastává názor, že tato 
spolupráce by měla urychleně vést k 
vytvoření agentury pro boj proti 
poškozování etické nezávadnosti 
sportovních soutěží a finanční regulace 
sportu na mezinárodní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 401
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že přístup zdola nahoru 
zahrnující dialog se sportovci, jejich 
odbory, sportovními svazy a fanoušky s 
cílem zavést kodexy chování, podpořit 
výchovu proti ovlivňování výsledků 
zápasů a zvýšit povědomí o této 
problematice musí doplnit přístup týkající 
se vymáhání předpisů v zájmu prevence 
ovlivňování výsledků zápasů;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Santiago Fisas Ayxela
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Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. uznává, že úsilí v boji proti zapojení 
sportovních organizací do korupčních 
aktivit, jako je ovlivňování výsledků 
zápasů nebo praní špinavých peněz, 
zahrnující například kodexy chování by se 
mělo zaměřit na všechny zainteresované 
skupiny (sportovní činitelé, majitelé, 
manažeři, agenti, hráči, rozhodčí a 
fanoušci) a na všechny organizace (kluby, 
ligy, svazy atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. uznává, že poskytování sázkových 
služeb je forma komerčního využití 
sportovních soutěží; doporučuje, aby 
členské státy vyvinuly modely na zajištění 
spravedlivé finanční návratnosti z příjmů 
z hazardních her ve prospěch všech 
úrovní profesionálního a amatérského 
sportu, ale také jako způsobu posílení boje 
proti ovlivňování výsledků zápasů pro 
účely sázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds
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Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že lepší řízení posílí 
odolnost sportů i jednotlivých sportovců 
proti korupci a podvodné činnosti; 
zásadní důležitost má provádění 
základních zásad dobrého řízení, finanční 
a operativní transparentnosti a 
odpovědnosti, jakož i zapojení 
zúčastněných stran; zdůrazňuje, že 
opatření nezbytná k účinnému boji proti 
ovlivňování výsledků zápasů a další 
trestné a podvodné činnosti v oblasti 
sportu musí zahrnout prosazování práva, 
vzdělávání v otázce rizik spojených s 
ovlivňováním výsledků zápasů pro účely 
sázek, stejně jako lepší řízení sportovních 
organizací, a měla by zajistit zapojení 
všech zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá členské státy, aby více 
zaměřily účinné prosazování právního 
státu na korupci ve sportu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá sportovní svazy a 
provozovatele hazardních her, aby do 
kodexu chování zahrnuly zákaz sázek na 
tzv. negativní události v průběhu zápasu 
nebo soutěže, jako jsou žluté karty nebo 
penalty;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje význam podpory 
Evropské unie pro současné snahy Rady 
Evropy zaměřené na jednání o 
mezinárodní úmluvě o ochraně a podpoře 
etické nezávadnosti sportu a vyzývá 
Evropskou komisi, aby navrhla jednotné 
označení podvodu v oblasti sportu jako 
trestného činu, který by měl být takto 
zahrnut do práva všech členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že členské státy musí 
tento podvod kvalifikovat jako trestný čin 
a účinně tak trestat manipulaci se 
sázkami a sportovními výsledky;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 409
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. znovu opakuje, že vývoj na trhu s on-
line hazardními hrami by neměl vést k 
omezení finančních prostředků určených 
pro sport pocházejících z příjmů 
hazardních her; domnívá se, že by se měly 
posoudit alternativní způsoby financování 
zapojující provozovatele sportovních 
sázek; vyzývá k nalezení vyvážených 
řešení, která budou výhodná jak pro 
provozovatele sázek, tak pro sport jako 
celek; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 410
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje, že je třeba posoudit 
možnost zákazu ovlivňování sportovních 
událostí, kdy je možné sázet na některé 
události v průběhu soutěže, mimo jiné jde 
o první výkop, volný kop či žlutou kartu 
při fotbalovém utkání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Santiago Fisas Ayxela

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje, že lepší řízení posílí 
odolnost sportu vůči korupci a 
podvodnému jednání; zásadní význam má 
provádění základních zásad řádného 
řízení, finanční a operativní 
transparentnosti a odpovědnosti, jakož i 
zapojení zúčastněných stran, zejména 
sportovců a jejich svazů; uznává, že 
udržitelné financování sportovních 
organizací (klubů, lig a svazů) vytváří 
prostředí, ve kterém je méně 
pravděpodobné, že bude docházet 
k ovlivňování sportovních výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje potřebu posílení 
spolupráce v boji proti ovlivňování 
sportovních výsledků na úrovni EU i na 
celosvětové úrovni; vyzývá Komisi, aby se 
ujala vedení při vytváření globální 
platformy pro výměnu informací a 
osvědčených postupů a koordinaci 
společných preventivních a donucovacích 
akcí mezi regulačními subjekty, 
sportovními organizacemi, policejními a 
soudními orgány a provozovateli 
hazardních her;

Or. en
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Pozměňovací návrh 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. znovu důrazně opakuje, že Komise 
musí na evropské úrovni zajistit větší 
koordinaci; navrhuje proto zřídit centrum 
zaměřené proti ovlivňování sportovních 
výsledků, jehož úkolem bude 
shromažďování, výměna, analýza a 
zveřejňování informací a důkazů o 
ovlivňování sportovních výsledků a 
korupci ve sportu, a to v Evropě i mimo 
ni; toto centrum by také mělo 
shromažďovat osvědčené postupy v boji 
proti korupci ve sportu a mělo by 
podporovat koncepce řádného řízení v 
oblasti sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá členské státy, aby s ohledem 
na současná jednání Rady Evropy o 
případné úmluvě o ovlivňování 
sportovních výsledků přijaly další opatření
na zabránění ovlivňování sportovních 
výsledků, která by měla být odrazující, 
účinná, přiměřená a měla by se opírat o 
individuální posouzení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá k větší spolupráci na evropské 
úrovni pod koordinací Evropské komise 
za účelem určení a zákazu provozovatelů 
on-line sázek, kteří jsou zapojeni do 
nezákonných činností, jako je mimo jiné 
ovlivňování sportovních výsledků nebo 
sázky na juniorské soutěže, jichž se 
účastní nezletilé osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá k přijetí účinných opatření na 
vnitrostátní úrovni, která zamezí střetu 
zájmů, zejména tím, že zabrání všem
osobám zúčastněným ve světě sportu 
v sázení na soutěže, do kterých jsou 
zapojeny; vyzývá členské státy, aby 
zakázaly nejnebezpečnější formy sázek, 
zejména sázkové burzy a sázky na rozptyl;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Jean-Luc Bennahmias
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Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá Evropskou unii, aby výslovně 
omezila nejnebezpečnější sázky především 
zákazem přijímání sázek na sportovní 
soutěže, jichž se účastní pouze nezletilé 
osoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. žádá Komisi, aby důrazně doporučila 
všem členským státům výslovně zahrnout 
ovlivňování sportovních výsledků do 
svého vnitrostátního trestního práva, 
stanovit náležité společné minimální 
sankce a zajistit, aby byly stávající 
nedostatky vyřešeny způsobem plně 
respektujícím základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování 
sportovních výsledků a jiným formám 
sportovních podvodů má být zaměřen na 
prosazování práva, vzdělávání a prevenci 
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a také na řádné řízení sportovních 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. doporučuje přijetí společných 
jednotných norem na evropské úrovni pro 
postupy provádění registrace a 
identifikace hráčů, které umožní 
upozornit na rizika podvodu a praní 
špinavých peněz, jež jsou spojená s on-
line hazardními hrami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. vyzývá Komisi, aby posoudila rizika 
spojená se sportovními sázkami, jako jsou 
sázky na rohové kopy, volné kopy, 
vhazování a žluté karty;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Ivo Belet
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Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. vyzývá Komisi ke zřízení evropského 
systému pro varování určeného pro 
regulační orgány v oblasti sázení za 
účelem rychlé výměny informací o 
zmanipulovaných sportovních soutěžích či 
zápasech;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. podporuje současná jednání 
probíhající pod záštitou Rady Evropy o 
návrhu mezinárodní dohody, která má 
zabránit manipulaci se sportovními 
soutěžemi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18f. zdůrazňuje, že ovlivňování 
sportovních výsledků nesouvisí vždy se 
sázkami a že toto ovlivňování sportovních 
výsledků nesouvisející se sázkami rovněž 
představuje problém pro etickou 
nezávadnost sportu a je třeba se jím 
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zabývat;
(Například skandál s ovlivňováním 
výsledků zápasů v italském fotbale, které 
nesouviselo se sázkami, ale se získáním 
titulu a vhodných rozhodčí pro zápasy.)

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že některé typy 
hazardních her by mohly představovat 
vyšší riziko než ostatní, pokud jde o 
etickou nezávadnost sportu a osob;
vyzývá k tomu, aby byly nebezpečné formy 
hazardních her po vyhodnocení 
provedeném na úrovni každého členského 
státu přísně regulovány nebo zakázány.

Or. en


