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Τροπολογία 1
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Δήλωση της 
Λευκωσίας για την καταπολέμηση του 
στησίματος αγώνων, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά 
με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά 
στον αθλητισμό (2013/2567(RSP),

Or. en

Τροπολογία 3
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σχετική νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
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εφαρμογής και ερμηνείας των αρχών της 
διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, 
της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας 
δικαίου μέσω της εν λόγω νομολογίας [1],
[1] Ειδικότερα τις αποφάσεις στις 
ακόλουθες υποθέσεις: 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 κατά ΟΠΑΠ 
2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd 
κατά Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd κατά Oy 
Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 
2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica κ.λπ. 2007 (C-338/04, C-359/04 
και C-360/04), Επιτροπή κατά Ιταλίας 
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 και 
Gerdin 2010 (C-447/08 και C-448/08), 
Markus Stoß κ.λπ. 2010 (C-316/07, C-
358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 και 
C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) 
και Engelmann 2010 (C-64/08), υπόθεση 
Zeturf C-212/08, 2011 Dickinger και 
Ömer (C-347/09), 2011, Fortuna 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις (C-213/11, 
C-214/11, C-217/11) 2012, υπόθεση HIT 
και HIT Larix (C-176/11), 2012, ΟΠΑΠ 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-186/11 και 
C-209/11, 2013,

Or. en

Τροπολογία 4
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 με 
τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης στον αθλητισμό» 
(COM(2011)0012),

Or. en

Τροπολογία 5
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το παράγωγο δίκαιο της 
Ένωσης για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση, συγκεκριμένα την 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων 2010/13/ΕΕ, 
την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές 2005/29/EΚ, την οδηγία 
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συμβάσεων 93/13/ΕΚ, την οδηγία για την 
εξ αποστάσεως πώληση 97/7/ΕΚ, την 
οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες 
2005/06/ΕΚ, καθώς και τις πρόσφατες 
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την τροποποίηση της τελευταίας με 
πρόταση οδηγίας για την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 
την πρόταση κανονισμού περί των 
πληροφοριών που συνοδεύουν τις 
μεταφορές χρηματικών ποσών, την 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων 
95/46/ΕΚ και προτάσεις για μια οδηγία 
και έναν κανονισμό που αναθεωρούν την 
τελευταία, και την οδηγία για το κοινό 
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σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 
2006/112/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 6
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την 
τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση1,

Or. en

Τροπολογία 7
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα 
επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην 
εσωτερική αγορά2,

Or. en

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10 Μαρτίου 2009 σχετικά με την τιμιότητα των τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (2008/2215(INI))·
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα επιγραμμικά τυχερά 
παιχνίδια στην εσωτερική αγορά (2011/2084(INI)).



AM\933917EL.doc 7/216 PE508.193v03-00

EL

Τροπολογία 8
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με το 
στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον 
αθλητισμό,

Or. en

Τροπολογία 9
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας 
Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την 
ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό,

Or. en

Τροπολογία 10
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική 
δράση με θέμα τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις στον αθλητισμό και 
συγκεκριμένα τα προγράμματα συλλογής 
δεδομένων που επικεντρώνονται στην 
πρόληψη των περιστατικών 
προσυνεννοημένων αγώνων μέσω της 
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εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των 
σχετικών παραγόντων,

Or. en

Τροπολογία 11
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει 
αναπτυχθεί από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία στον 
συγκεκριμένο τομέα της διοργάνωσης 
τυχερών παιχνιδιών, το Δικαστήριο 
αναγνωρίζει συγκεκριμένα ως 
επιτακτικούς λόγους γενικού 
συμφέροντος που μπορούν να 
δικαιολογήσουν περιορισμούς της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών την 
προστασία του καταναλωτή, την 
πρόληψη της απάτης και της 
παρότρυνσης σε τυχερά παιχνίδια καθώς 
επίσης τη γενική ανάγκη να διατηρηθεί η 
δημόσια τάξη1,

Or. en

Τροπολογία 12
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

                                               
1 βλέπε, ως προς αυτό, την υπόθεση C 275/92 Schindler, σκέψεις 57 έως 60· την υπόθεση C 124/97 Läärä κ.λπ., 
σκέψεις 32 και 33· την υπόθεση C-67/98 Zenatti, σκέψεις 30 και 31· την υπόθεση C-243/01 Gambelli κ.λπ., 
σκέψη 67· την υπόθεση C-42/07Liga Portuguesa, σκέψη 56, τις συνδικασθείσες υποθέσεις C 316/07, C 358/07 
έως C 360/07, C 409/07 και C 410/07, Markus Stoß κ.λπ., σκέψη 74· την υπόθεση C 212/08, Zeturf Ltd, σκέψη 
38· την υπόθεση C-72/10, Costa, σκέψη 71· την υπόθεση C 176/11 Hit Larix, σκέψη 15· τις συνδικασθείσες 
υποθέσεις C 186/11 και C 209/11 Stanleybet κ.λπ., σκέψη 44.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την 
τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση,

Or. en

Τροπολογία 13
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
14ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην 
εσωτερική αγορά,

Or. en

Τροπολογία 14
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
11ης Μαρτίου 2012, σχετικά με το 
στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον 
αθλητισμό,

Or. en

Τροπολογία 15
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 
και τις εκθέσεις προόδου της Γαλλικής, 
Σουηδικής, Ισπανικής και Ουγγρικής 
Προεδρίας σχετικά με το πλαίσιο για τα 
τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ, 

Or. en

Τροπολογία 16
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 
και τις εκθέσεις προόδου της Γαλλικής, 
Σουηδικής, Ισπανικής και Ουγγρικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με το 
πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια και τα 
στοιχήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 17
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την 
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τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση1,

Or. en

Τροπολογία 18
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά 
με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά 
στον αθλητισμό2,

Or. en

Τροπολογία 19
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 35 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θεσπίζει την υποχρέωση προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας κατά τη χάραξη και 
την εφαρμογή όλων των πολιτικών και 
δραστηριοτήτων της Ένωσης·

Or. en

                                               
1 ΕΕ C 87 E, 1.4.2010, σ. 30.
2 (2013/2567 (RSP)).
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Τροπολογία 20
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
169 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να 
διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 
του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 21
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας
σύνδεση διαφέρει από άλλους τομείς λόγω 
των κινδύνων που εγκυμονεί όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών από 
τον εθισμό και την απάτη, και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, όπως τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τους προσυνεννοημένους αγώνες·

Or. en

Τροπολογία 22
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, αν δεν 
ρυθμίζονται κατά τον δέοντα τρόπο, 
ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης 
απ’ ό,τι τα παραδοσιακά τυχερά 
παιχνίδια εκτός απευθείας σύνδεσης, 
εξαιτίας μεταξύ άλλων της ιδιαίτερα 
εύκολης πρόσβασης και της απουσίας 
κοινωνικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 23
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Αδ. λαμβάνοντας υπόψη, για αυτούς 
τους λόγους, ότι τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση συνιστούν οικονομική 
δραστηριότητα ειδικού τύπου, στην οποία 
ορισμένοι κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, δεν 
προβλέπουν επαρκή βαθμό ευρύτητας 
ώστε να προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, 
τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
των παικτών·

Or. en

Τροπολογία 24
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση σύμφωνα με τις δικές τους αξίες 
και τους στόχους γενικού συμφέροντος 
που επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι τα ίδια σε θέση να 
αποφασίζουν για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση·

Or. nl

Τροπολογία 25
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα 
ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και παραδόσεις καθώς και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Or. es

Τροπολογία 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
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εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη έχουν πλήρη αρμοδιότητα και 
βρίσκονται στη βέλτιστη θέση για τη 
ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκουν, τηρώντας 
παράλληλα τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες·

Or. it

Τροπολογία 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
ρυθμίζουν τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκουν·

Or. pt

Τροπολογία 28
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη 
μέλη δικαιούνται να καθορίσουν τον 
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κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

τρόπο οργάνωσης και ρύθμισης της 
προσφοράς των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκουν ενώ 
παράλληλα συμμορφώνονται με το δίκαιο 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 29
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη έχουν πλήρη αρμοδιότητα και 
βρίσκονται στη βέλτιστη θέση για τη 
ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκουν, τηρώντας 
παράλληλα τις αρχές των Συνθηκών·

Or. it

Τροπολογία 30
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών δεν 
μπορούν να θεωρούνται συνήθεις 
οικονομικές δραστηριότητες, και τα 
κράτη μέλη δικαιούνται να ρυθμίζουν τις
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τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

δραστηριότητες των τυχερών παιχνιδιών 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Or. en

Τροπολογία 31
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη 
μέλη ρυθμίζουν τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκουν·

Or. en

Τροπολογία 32
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να 
ρυθμίζουν τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκουν·
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Or. el

Τροπολογία 33
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
ρυθμίζουν τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές 
τους αξίες και τους στόχους γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκουν·

Or. en

Τροπολογία 34
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση σύμφωνα με τις δικές τους αξίες 
και τους στόχους γενικού συμφέροντος 
που επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, 
όπως αυτή στηρίζεται από τη νομολογία 
του ΔΕΕ, οι περιορισμοί που θέτουν τα 
κράτη μέλη στα στοιχήματα και τα 
τυχερά παιχνίδια μπορεί να 
δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, όπως την 
προστασία των καταναλωτών και την 
πρόληψη τόσο της απάτης και της 
παρότρυνσης σε τυχερά παιχνίδι και 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·
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Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη δικαιούνται να ρυθμίζουν τα 
τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Or. en

Τροπολογία 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης 
εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας για τη ρύθμιση των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους 
στόχους γενικού συμφέροντος που 
επιδιώκουν, καθώς και το δικό τους 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 37
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη επιτρέπεται να επιλέγουν το δικό 
τους ρυθμιστικό μοντέλο για τη ρύθμιση 
των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση, η εν λόγω νομοθεσία πρέπει να 
είναι αναλογική, συνεκτική, διαφανής και 
να μην εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 38
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, λόγω 
της ιδιαίτερης φύσης της και της 
εφαρμογής της αρχής της 
επικουρικότητας, δεν υπόκειται σε ειδική 
τομεακή ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά εξακολουθεί να υπάγεται σε 
ορισμένες δευτερογενείς νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 
ειδικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 
τυχερών παιχνιδιών και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της επικουρικότητας, προς το 
παρόν η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 40
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης της και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της επικουρικότητας, η 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση δεν υπόκειται σε 
ειδική τομεακή ρύθμιση σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα τυχερά 
παιχνίδια έχουν αποκλειστεί από το 
παράγωγο δίκαιο όπως τις οδηγίες για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και 
τα δικαιώματα του καταναλωτή, ενώ 
εξακολουθεί ωστόσο να υπάγεται σε 
ορισμένες δευτερογενείς νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 41
Christel Schaldemose
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της 
ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ’ 
εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας, η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
δεν υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λόγω 
της ιδιαίτερης φύσης τους, τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση έχουν 
εξαιρεθεί από τις οδηγίες για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και 
τα δικαιώματα του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 42
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, 
όπως την οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, την οδηγία για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την 
οδηγία για την εξ αποστάσεως πώληση, 
την οδηγία κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την οδηγία για την προστασία των 
δεδομένων, την οδηγία για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες και την οδηγία για το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας·
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Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν
η προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δεν 
υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες 
δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης της και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της επικουρικότητας, η 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση δεν υπόκειται σε 
ειδική τομεακή ρύθμιση σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα τυχερά 
παιχνίδια έχουν αποκλειστεί από το 
παράγωγο δίκαιο όπως τις οδηγίες για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και 
τα δικαιώματα του καταναλωτή, ενώ 
εξακολουθεί ωστόσο να υπάγεται σε 
ορισμένες δευτερογενείς νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 44
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 
της ΣΛΕΕ εγγυάται την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη 
ωστόσο ότι, λόγω του ιδιάζοντος 
χαρακτήρα τους, τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση έχουν εξαιρεθεί από 
τις οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα του 
καταναλωτή·
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Τροπολογία 45
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς θα μπορούσαν να εφαρμόζονται 
πλήρως στα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση, εάν υπόκειντο στη 
δέουσα παρακολούθηση και ρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο δεν 
είναι μια αγορά όπως οι άλλες λόγω των 
κινδύνων που συνεπάγεται σε σχέση με 
την προστασία των καταναλωτών και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, όπως κατ' επανάληψη έχει 
αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο·

Or. el

Τροπολογία 47
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά 
παιχνίδια αντιπροσωπεύουν σημαντική 
πηγή εσόδων που τα περισσότερα κράτη 
μέλη διοχετεύουν σε κοινωφελείς 
σκοπούς, στόχους αλληλεγγύης και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως 
χρηματοδότηση για τον αθλητισμό της 
βάσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών ελευθεριών 
της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και τυχόν 
περιορισμοί που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, και ιδίως στα 
άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών ελευθεριών 
της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και τυχόν 
περιορισμοί που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, και ιδίως στα 
άρθρα 51 και 52, τα οποία, σύμφωνα με 
την ερμηνεία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνουν 
στους επιτακτικούς λόγους γενικού 
συμφέροντος που δικαιολογούν την 
επιβολή περιορισμού στις 
δραστηριότητες την προστασία των 
καταναλωτών και την πρόληψη της 
απάτης και της εξώθησης των πολιτών 
σε υπερβολική σπατάλη που συνδέεται με 
τυχερά παιχνίδια·

Or. it

Τροπολογία 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ειδικού χαρακτήρα·
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διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Or. it

Τροπολογία 51
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ιδιαίτερης φύσεως που 
μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή 
περιορισμών για επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, όπως η 
προστασία του καταναλωτή, η πρόληψη 
της απάτης ή η τήρηση της δημόσιας 
τάξης. Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι κάθε 
περιορισμός πρέπει να είναι ανάλογος 
προς τους επιδιωκόμενους στόχους και 
να μην εισάγει διακρίσεις·

Or. es

Τροπολογία 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ιδιαίτερης σημασίας, στο 
πλαίσιο της οποίας μπορούν να 
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ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

δικαιολογηθούν ορισμένοι περιορισμοί για 
λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, 
όπως η προστασία των καταναλωτών, η 
διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και η 
πρόληψη της απάτης·

Or. pt

Τροπολογία 53
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ειδικού χαρακτήρα και ότι 
το γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογήσει 
τον περιορισμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, με 
σκοπό την προστασία των καταναλωτών, 
την πρόληψη της απάτης ή ακόμα και τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης·

Or. fr

Τροπολογία 54
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες 
στον τομέα τυχερών παιχνιδιών, 
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δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

αιτιολογώντας έτσι τη χρεία ειδικών 
διατάξεων για τον εν λόγω τομέα, ιδίως 
όσον αφορά ζητήματα που άπτονται του 
κοινού συμφέροντος και της 
καταπολέμησης, μεταξύ άλλων, της 
διαφθοράς και της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές ενέργειες·

Or. de

Τροπολογία 55
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση 
C-275/92 (Her Majesty's Customs and 
Excise κατά Gerhart Schindler and Jörg 
Schindler, απόφαση της 24ης Μαρτίου 
1994) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ) αναγνώρισε ότι οι 
περιορισμοί στα τυχερά παιχνίδια, 
μολονότι θίγουν την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, μπορούν να δικαιολογηθούν 
για επιτακτικούς λόγους γενικού 
συμφέροντος στο βαθμό που στοχεύουν 
στην πρόληψη των απειλών κατά της 
δημόσια τάξης και της προστασίας του 
καταναλωτή οι οποίες προκύπτουν από 
την πρακτική των τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 56
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ειδικού τύπου στην οποία 
δεν μπορούν να εφαρμόζονται πλήρως οι 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή 
η ελευθερία εγκατάστασης και η 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 57
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ειδικού τύπου, που ως εκ 
τούτου δικαιολογεί τους περιορισμούς 
που έχουν επιβληθεί στην ελευθερία
παροχής υπηρεσιών, για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος όπως η 
προστασία του καταναλωτή ή η πρόληψη 
της απάτης·

Or. en

Τροπολογία 58
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula



AM\933917EL.doc 31/216 PE508.193v03-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ειδικού τύπου, στην οποία
συνεπώς μπορεί να δικαιολογούνται 
περιορισμοί θεμελιωδών ελευθεριών της 
ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών, για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος όπως η 
προστασία του καταναλωτή ή η πρόληψη 
της απάτης ή η διατήρηση της δημόσιας 
τάξης·

Or. en

Τροπολογία 59
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία κατά συνέπεια 
εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών 
ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και 
τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, 
και ιδίως στα άρθρα 51 και 52·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
επιβεβαίωσε ότι η προσφορά τυχερών 
παιχνιδιών συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα ειδικής φύσεως, όπου 
συνεπώς οι περιορισμοί στις θεμελιώδεις 
ελευθερίες της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, 
μπορούν να δικαιολογηθούν από 
επιτακτικούς λόγους γενικού 
συμφέροντος όπως η προστασία των 
καταναλωτών, η πρόληψη της απάτης ή 
και η διατήρηση της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας·

Or. el
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Τροπολογία 60
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση δεν αποτελεί συνήθη 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για 
λόγους που άπτονται της προστασίας των 
καταναλωτών, της πρόληψης της 
εξάρτησης, καθώς και λόγους που 
σχετίζονται με την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες και του οργανωμένου 
εγκλήματος και, συνεπώς, πρέπει να 
αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία·

Or. de

Τροπολογία 61
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά 
παιχνίδια συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση αγαθοεργιών ή έργων 
δημοσίου συμφέροντος στα περισσότερα 
κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 62
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Κράτη 
Μέλη έχουν περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά κοινές ανησυχίες για τον αρνητικό 
αντίκτυπο των παράνομων διαδικτυακών 
τυχερών παιχνιδιών για τις κοινωνίες 
τους και τις εθνικές τους οικονομίες 
γενικότερα, οι οποίες συνοψίζονται κατά 
κύριο λόγο στην προστασία των ανηλίκων 
και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, 
στην αντιμετώπιση του εθισμού και στην 
πάταξη της εγκληματικότητας και της 
φοροδιαφυγής·

Or. el

Τροπολογία 63
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία 
των καταναλωτών από την παράνομη 
προσφορά τυχερών παιχνιδιών, η 
πρόληψη της απάτης και η επιβολή του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία 
των καταναλωτών, το ζήτημα των 
δαπανών που βαρύνουν τις δημόσιες 
διοικήσεις λόγω των κοινωνικών και 
υγειονομικών επιπτώσεων των 
παθολογιών που συνδέονται με τα τυχερά 
παιχνίδια, η πρόληψη της απάτης, η 
επιβολή του νόμου κατά παράνομων 
δραστηριοτήτων, όπως η νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
οι παράνομες δραστηριότητες που 
συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 65
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών,
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι που 
εγκυμονεί η παράνομη προσφορά 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση για τους καταναλωτές και η 
ανάγκη πρόληψης της απάτης και επιβολής 
του νόμου κατά παράνομων 
δραστηριοτήτων, όπως η νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και οι προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 66
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία
των καταναλωτών, η πρόληψη της απάτης 
και η επιβολή του νόμου κατά παράνομων 
δραστηριοτήτων, όπως η νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και οι προσυνεννοημένοι αγώνες, καθώς 
επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης των 
παράνομων δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια
απαιτούν συντονισμένη δράση σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 67
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση από πλευράς προστασίας των 
καταναλωτών, πρόληψης της απάτης και 
επιβολής του νόμου κατά παράνομων 
δραστηριοτήτων, όπως η νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και οι προσυνεννοημένοι αγώνες, 
καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη για 
ενδελεχέστερη εξέταση της 
συντονισμένης δράσης τόσο μεταξύ των 
κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 68
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών και 
η πρόληψη της απάτης και άλλων 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, απαιτούν σε πρώτη φάση 
μια αποτελεσματική εθνική προσέγγιση 
και στη συνέχεια, εφόσον είναι αναγκαίο, 
επιπρόσθετη δράση βάσει συνεργασίας σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 69
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διασυνοριακή φύση των τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση καθώς 
και οι κίνδυνοι από πλευράς προστασίας 
των καταναλωτών, πρόληψης της απάτης 
και επιβολής του νόμου κατά παράνομων 
δραστηριοτήτων, όπως η νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και οι προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση και βασικό νομικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 70
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από 
πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του 
νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, απαιτούν 
αποτελεσματική δράση·

Or. en

Τροπολογία 71
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν μηχανισμοί για
τον έλεγχο αθλητικών εκδηλώσεων και 
χρηματοοικονομικών ροών, παράλληλα 
με κοινούς εποπτικούς μηχανισμούς σε 
επίπεδο ΕΕ·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να θεσπιστούν μηχανισμοί για τον έλεγχο 
αθλητικών εκδηλώσεων και 
χρηματοοικονομικών ροών, παράλληλα με 
κοινούς εποπτικούς μηχανισμούς σε 
επίπεδο ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να θεσπιστούν μηχανισμοί για τον έλεγχο 
αθλητικών εκδηλώσεων και 
χρηματοοικονομικών ροών, παράλληλα με 
εποπτικούς μηχανισμούς·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μοντέλο 
χρηματοδότησης για την προώθηση των 
ιπποδρομιών και του αθλητισμού και τη 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επί 
των οποίων τίθενται στοιχήματα και από 
τα οποία οι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών προσπορίζουν έσοδα·

Or. en

Τροπολογία 74
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
της αγοράς τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
του κλάδου τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 
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εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη προσφορά 
σε εθνικό και διασυνοριακό, σε 
ενδοενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο·

εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη 
προσφορά·

Or. de

Τροπολογία 75
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
της αγοράς τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 
εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη προσφορά 
σε εθνικό και διασυνοριακό, σε 
ενδοενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
του τομέα τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 
εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη προσφορά 
σε εθνικό και διασυνοριακό, σε 
ενδοενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 76
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
της αγοράς τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 
εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη προσφορά 
σε εθνικό και διασυνοριακό, σε 
ενδοενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 
εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη 
προσφορά· 

Or. en
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Τροπολογία 77
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
της αγοράς τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 
εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη προσφορά 
σε εθνικό και διασυνοριακό, σε 
ενδοενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν 
δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση 
του τομέα τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και στοιχεία σχετικά με την 
εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη 
προσφορά· 

Or. en

Τροπολογία 78
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μορφή 
των διαφημίσεων για τα τυχερά παιχνίδια 
σε απευθείας σύνδεση ποικίλλει μεταξύ 
των κρατών μελών ή δεν υπόκειται σε 
καμία ρύθμιση·

Or. cs

Τροπολογία 79
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
τυχερών παιχνιδιών περιλαμβάνει 
δίαυλους διανομής τόσο σε απευθείας 
σύνδεση όσο και εκτός απευθείας 
σύνδεσης οι οποίοι θα πρέπει να 
ρυθμιστούν με συνεκτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 80
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά 
παιχνίδια που απαιτούν φυσική παρουσία 
ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
έκθεσης·

Or. it

Τροπολογία 81
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η διαρκής 
συνεισφορά των λαχειοφόρων αγορών 
στην κοινωνία πρέπει να αναγνωρίζονται 
και να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο 
κάθε συντονισμένης πρωτοβουλίας σε 
επίπεδο ΕΕ·
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Or. es

Τροπολογία 82
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
ανώτατων ορίων, η περαιτέρω 
αποσαφήνιση, τα μέσα αυτοπεριορισμού, 
οι πληροφορίες για προγράμματα 
πρόληψης και θεραπείας και η ρύθμιση 
των παραπλανητικών διαφημίσεων 
διαμορφώνουν τις συνθήκες για έγκαιρη 
παρέμβαση σε περίπτωση προβληματικής 
ή παθολογικής εξάρτησης από τυχερά 
παιχνίδια·

Or. cs

Τροπολογία 83
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά 
παιχνίδια συνδέονται με σοβαρά 
αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα, οι 
επιπτώσεις και το κόστος των οποίων 
είναι δυσκολότερο να εκτιμηθούν απ’ ό,τι 
το οικονομικό όφελος που αποκομίζεται 
από τα τυχερά παιχνίδια·

Or. cs
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Τροπολογία 84
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος

Υπότιτλος -1 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιδιαίτερη φύση του τομέα των τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και 
προστασία του καταναλωτή
(Αυτός είναι ο τίτλος του νέου πρώτου 
κεφαλαίου της έκθεσης)

Or. en

Τροπολογία 85
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. αναγνωρίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια 
δεν είναι μια συνήθης οικονομική 
δραστηριότητα λόγω των πιθανών 
αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεών τους, 
όπως ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια·

Or. en

Τροπολογία 86
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. υπογραμμίζει ότι λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης του τομέα των τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση, η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και των καταναλωτών 
πρέπει να αποτελεί τη βασική 
κατευθύνουσα αρχή όταν εκπονούνται 
συστάσεις σε επίπεδο ΕΕ και εθνικής 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 87
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1γ. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των 
καταναλωτών και της ανθρώπινης υγείας 
και την πρόληψη επιβλαβών συνεπειών·

Or. en

Τροπολογία 88
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1δ. θεωρεί ότι τα βασικά στοιχεία για τη 
διασφάλιση της προστασίας των παικτών 
πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
μηχανισμούς για σαφή αναγνώριση των 
παικτών, μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
χρήση μόνο ενός λογαριασμού, 
αυτοεπιβαλλόμενα όρια στα τυχερά 
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παιχνίδια και μηχανισμοί 
αυτοαποκλεισμού που βασίζονται στη 
διαλειτουργικότητα των εθνικών 
μητρώων·

Or. en

Τροπολογία 89
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ε. τονίζει αφενός ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να σέβονται την εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία 
διεξάγονται τα εν λόγω παιχνίδια, 
αφετέρου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν 
περιορισμούς που θεωρούν αναγκαίους 
και δικαιολογημένους για την 
αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, 
προκειμένου να εφαρμόζεται η εθνική 
νομοθεσία και να αποκλείονται οι 
παράνομοι φορείς εκμετάλλευσης από την 
πρόσβαση στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 90
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1στ. καλεί την Επιτροπή να 
εξακολουθήσει να διερευνά μέτρα σε 
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επίπεδο ΕΕ για την προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών·
(Αυτή είναι η παράγραφος 11 από το αρχικό 
σχέδιο έκθεσης.)

Or. en

Τροπολογία 91
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ζ. υπογραμμίζει ότι η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να 
καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να 
προστατεύσει τους ανήλικους και να 
περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
την πρόσβασή τους σε ιστότοπους 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 92
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1η. πιστεύει ότι όσον αφορά τον εθισμό 
στα τυχερά παιχνίδια απαιτούνται 
πρόσθετες έρευνες και πρόσθετα 
δεδομένα, και για το λόγο αυτό καλεί όλα 
τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν νέες 
μελέτες για να κατανοηθεί το πρόβλημα 



AM\933917EL.doc 47/216 PE508.193v03-00

EL

των τυχερών παιχνιδιών·
(Αυτή είναι η παράγραφος 12 από το αρχικό 
σχέδιο έκθεσης.)

Or. en

Τροπολογία 93
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της αρχής της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο καθώς και να 
εφαρμόζουν μέτρα για την καταπολέμηση 
της παράνομης παροχής υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 94
Nora Berra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν, για λόγους 
επιδίωξης στόχων γενικού συμφέροντος,
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
οργανώνεται και να ρυθμίζεται η 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
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τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ παράλληλα θα τηρούν τις βασικές 
αρχές της Συνθήκης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης 
της ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, να θεσπίζουν μέτρα για 
την αντιμετώπιση των παράνομων 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και να αποτρέπουν 
τους κινδύνους εμφάνισης παθολογιών 
που συνδέονται με αυτά, ιδίως για τους 
ευάλωτους καταναλωτές, τηρώντας 
παράλληλα τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες·

Or. it

Τροπολογία 96
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, δικαιούνται να 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να οργανώνεται και να ρυθμίζεται η 



AM\933917EL.doc 49/216 PE508.193v03-00

EL

σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ παράλληλα θα τηρούν τις βασικές 
αρχές της Συνθήκης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ· ζητεί την καθιέρωση ρυθμιστικής 
αρχής βάσει της οποίας μια εταιρεία 
τυχερών παιχνιδιών μπορεί να κάνει 
αίτηση χορήγησης της απαραίτητης 
εθνικής άδειας λειτουργίας σε κράτος 
μέλος μόνο εφόσον δεν παραβαίνει τον 
νόμο και σε κανένα άλλο κράτος μέλος 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 98
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, δικαιούνται να 



PE508.193v03-00 50/216 AM\933917EL.doc

EL

ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να οργανώνεται και να ρυθμίζεται η 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ παράλληλα θα τηρούν τις βασικές 
αρχές της Συνθήκης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 99
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, βάσει 
της αρχής της επικουρικότητας,
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 100
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, καθώς και να 
θεσπίζουν μέτρα για την αντιμετώπιση 
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ΕΕ· των παράνομων υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, ενώ 
παράλληλα θα τηρούν τις βασικές αρχές 
της Συνθήκης της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 101
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι, εν όψει της αρχής της 
επικουρικότητας και της νομολογίας του 
ΔΕΕ, τα κράτη μέλη δικαιούνται να 
καθορίζουν, για λόγους επιδίωξης στόχων 
γενικού συμφέροντος, τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 102
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και 
να ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, κατ’ 
εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας, δικαιούνται να 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οργανώνεται και ρυθμίζεται η προσφορά 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο, και 
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ΕΕ· δικαιούνται να εφαρμόζουν μέτρα κατά 
των παράνομων υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών, ενώ παράλληλα θα τηρούν τις 
βασικές αρχές της Συνθήκης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 103
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης 
της ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, δικαιούνται να 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να οργανώνεται, να ρυθμίζεται και
να εφαρμόζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
αναγνωρίζεται η νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 104
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και 
να ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση σε εθνικό επίπεδο, ενώ 
παράλληλα θα τηρούν τις βασικές αρχές 
της Συνθήκης της ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια 
συνιστούν οικονομική δραστηριότητα 
ειδικού τύπου στην οποία δεν 
εφαρμόζονται πλήρως οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
κράτη μέλη, κατ’ εφαρμογή της αρχής 
της επικουρικότητας, δικαιούνται και 
είναι υπεύθυνα να ρυθμίζουν τον εν λόγω 
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τομέα με τρόπο με τον οποίο 
προστατεύονται καλύτερα οι 
καταναλωτές, ενώ παράλληλα θα τηρούν 
τις βασικές αρχές της Συνθήκης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 105
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, διατηρώντας το 
αποκλειστικό δικαίωμα να επιβάλουν όλα 
εκείνα τα μέτρα τα οποία κρίνουν 
απαραίτητα για την αντιμετώπιση των 
παρανόμων διαδικτυακών τυχερών 
παιχνιδιών με στόχο την εφαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας και τον αποκλεισμό 
της πρόσβασης στην αγορά των 
παρανόμων παρόχων, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 106
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
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δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης 
της ΕΕ·

να είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι να 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να οργανώνεται και να ρυθμίζεται η 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο·

Or. nl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και 
να ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, κατ’ 
εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας, δικαιούνται να 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα
οργανώνεται και θα ρυθμίζεται η 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση, και δικαιούνται να 
εφαρμόζουν μέτρα κατά των παράνομων 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, ενώ 
παράλληλα θα τηρούν τις βασικές αρχές 
της Συνθήκης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 108
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται και να 
ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών 
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τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ·

τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της 
ΕΕ· επισημαίνει ταυτόχρονα την ανάγκη 
για πιο ομοιόμορφο πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση του διασυνοριακού 
χαρακτήρα των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 109
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να αποφασίζουν τα ίδια σχετικά με 
την προσέγγιση που θα ακολουθούν 
έναντι των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και να περιορίζουν ή 
και να αποκλείουν την προσφορά 
ορισμένων υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 110
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι σύμφωνα με τη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
στην ενιαία αγορά μόνο όπου αυτό είναι 
δικαιολογημένο για λόγους που 
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σχετίζονται με το γενικό συμφέρον και 
είναι μη οικονομικής φύσης, π.χ. για την 
προστασία του καταναλωτή και την 
πρόληψη της απάτης· τα εν λόγω 
περιοριστικά μέτρα πρέπει να είναι 
κατάλληλα και αναλογικά για την 
επίτευξη των επιθυμητών στόχων με 
συστηματικό και συνεκτικό τρόπο και δεν 
πρέπει να εισάγουν διακρίσεις κατά ξένων 
φορέων εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 111
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αποστείλει επιστολές σε ορισμένα κράτη 
μέλη ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες 
για την τρέχουσα νομοθεσία τους όσον 
αφορά τα τυχερά παιχνίδια· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 112
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. απορρίπτει τη δημιουργία μιας 
εσωτερικής αγοράς για τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση που 
προσφέρονται σε συνδυασμό με 
διασυνοριακά παρεχόμενες υπηρεσίες, 
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και παραπέμπει στην πάγια νομολογία του 
ΔΕΕ· εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με την 
προστιθέμενη αξία μιας οδηγίας που θα 
ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ και θα 
περιέχει ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά 
την προστασία των παικτών και των 
νέων· ζητεί, ωστόσο, την αποτελεσματική 
επιβολή των ήδη υπαρχόντων υψηλών 
προτύπων στα κράτη μέλη και καλεί τις 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών να 
συνεργαστούν εντατικότερα κατά την 
επιβολή της νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία 113
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παράνομων τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση προκειμένου να 
εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία και να 
αποκλείσουν τους παράνομους πάροχους 
από την πρόσβαση στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 114
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει τη σημασία των εσόδων 
από τις δραστηριότητες των τυχερών 
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παιχνιδιών για να χρηματοδοτηθούν 
στόχοι δημόσιου συμφέροντος στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς 
όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός ή τα 
κοινωνικά ζητήματα· υπογραμμίζει 
ακόμη περισσότερο τη σημασία αυτής 
της βιώσιμης συνεισφοράς και του 
ιδιάζοντα ρόλου, που πρέπει να 
αναγνωρίζονται σε συζητήσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 115
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι η αρχή της 
επικουρικότητας πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται στα δικαιώματα αθλητικών 
στοιχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 116
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την προτεραιότητα της 
Επιτροπής να επιτύχει σημαντική πρόοδο 
σε υποθέσεις επί παραβάσει και σε 
καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών 
μελών, ορισμένες από τις οποίες 
εκκρεμούν από τις αρχές του 2007·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την προτεραιότητα της 
Επιτροπής να επιτύχει σημαντική πρόοδο 
σε υποθέσεις επί παραβάσει και σε 
καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών 
μελών, ορισμένες από τις οποίες 
εκκρεμούν από τις αρχές του 2007·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 118
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την προτεραιότητα της 
Επιτροπής να επιτύχει σημαντική πρόοδο 
σε υποθέσεις επί παραβάσει και σε 
καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών 
μελών, ορισμένες από τις οποίες 
εκκρεμούν από τις αρχές του 2007·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 119
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την προτεραιότητα της 
Επιτροπής να επιτύχει σημαντική πρόοδο 
σε υποθέσεις επί παραβάσει και σε 
καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών 
μελών, ορισμένες από τις οποίες 
εκκρεμούν από τις αρχές του 2007·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την προτεραιότητα της 
Επιτροπής να επιτύχει σημαντική πρόοδο 
σε υποθέσεις επί παραβάσει και σε 
καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών 
μελών, ορισμένες από τις οποίες
εκκρεμούν από τις αρχές του 2007·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις 
καθυστερήσεις σε ορισμένες διαδικασίες 
παράβασης που, όπως επισημάνθηκε από 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, θέτουν το 
ζήτημα εάν η Επιτροπή δικαιούται να 
καθυστερεί επ’ αόριστον την ενασχόλησή 
της με καταγγελίες που ισχυρίζονται ότι 
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υπάρχει παράβαση του δικαίου της 
Ένωσης από ένα κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 122
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή, όταν προβαίνει 
σε ανάλυση των εθνικών κανονισμών, να 
αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
επιτρέπεται να διασφαλίζουν ότι ένα 
δίκαιο μερίδιο των κερδών από τυχερά 
παιχνίδια διοχετεύεται στη διαφανή 
χρηματοδότηση αθλημάτων καθώς και 
σε ανεξάρτητες αθλητικές ενώσεις·

Or. en

Τροπολογία 123
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. απορρίπτει τη δημιουργία μιας 
εσωτερικής αγοράς για τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση που 
προσφέρονται σε συνδυασμό με 
διασυνοριακά παρεχόμενες υπηρεσίες· 
παραπέμπει στην πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η 
οργάνωση τυχερών παιχνιδιών δεν 
αποτελεί συνήθη οικονομική 
δραστηριότητα, την οποία τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίζουν για δεσμευτικούς 
λόγους που άπτονται του δημοσίου 
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συμφέροντος μέσω μονοπωλίων ή 
συστημάτων αδειοδότησης ή να τις 
απαγορεύουν εν μέρει ή εν όλω· ως εκ 
τούτου, υποστηρίζει επίσης τη διατήρηση 
των εθνικών συστημάτων αδειοδότησης 
και των εθνικών αγορών, διότι σε μια 
εσωτερική αγορά χωρίς πανευρωπαϊκή 
εναρμόνιση των φόρων και των εισφορών 
στον εν λόγω τομέα θα μειωνόταν 
δραστικά η πολύ σημαντική 
χρηματοδότηση του αθλητισμού της 
βάσης και πολλών άλλων κοινωφελών 
σκοπών και σκοπών δημοσίου 
συμφέροντος·

Or. de

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή, όταν χειρίζεται 
τις τρέχουσες διαδικασίες παράβασης και 
προβαίνει σε ανάλυση των εθνικών 
κανονισμών, να αναγνωρίζει ότι τα κράτη 
μέλη επιτρέπεται να διασφαλίζουν ότι ένα 
δίκαιο μερίδιο των κερδών από τυχερά 
παιχνίδια διοχετεύεται στη 
χρηματοδότηση του επαγγελματικού 
αθλητισμού, του αθλητισμού της βάσης
και του τομέα των ιπποειδών· κάνει 
έκκληση να αναγνωριστούν και να 
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και η βιώσιμη 
συνεισφορά των λαχειοφόρων αγορών 
στην κοινωνία σε κάθε συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 125
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με την 
προστιθέμενη αξία που θα επιφέρει μια 
οδηγία η οποία θα ισχύει για ολόκληρη 
την ΕΕ και θα ορίζει ελάχιστα πρότυπα 
σε σχέση με την προστασία παικτών και 
νέων· θεωρεί ότι είναι πολύ 
σημαντικότερο να επιβληθούν τα υψηλά 
πρότυπα που ισχύουν ήδη στα κράτη 
μέλη, κυρίως μέσω της βελτιωμένης 
επιβολής της νομοθεσίας έναντι των 
παρόχων που δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη εθνική άδεια ή δεν τηρούν 
τις εθνικές απαγορεύσεις, για παράδειγμα 
σε σχέση με ιδιαίτερα επικίνδυνα είδη 
στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών· 
καλεί τις εποπτικές αρχές των κρατών 
μελών να συνεργαστούν εντατικότερα 
κατά την επιβολή της νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία 126
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση 
κατά μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών 
που δεν θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 

διαγράφεται
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παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 127
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση 
κατά μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών 
που δεν θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 128
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση 
κατά μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών 
που δεν θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 

διαγράφεται
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παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 129
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες συμμετοχής 
σε τυχερά παιχνίδια ή δραστηριότητες 
προώθησης των τυχερών παιχνιδιών με 
συνεπή τρόπο, σύμφωνα με τη νομολογία 
του ΔΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
των κρατών μελών εκείνων των οποίων 
τα μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών
περιορίζουν τις δυνατότητες συμμετοχής 
σε τυχερά παιχνίδια ή δραστηριότητες 
προώθησης των τυχερών παιχνιδιών με μη 
συνεπή τρόπο, σύμφωνα με τη νομολογία 
του ΔΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 130
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον 
διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τη 
συμμόρφωση των εθνικών νόμων και 
πρακτικών με τη νομοθεσία της ΕΕ, και να 
σεβαστεί την απόφαση των κρατών 
μελών σχετικά με τη δημιουργία 
μονοπωλίων στον εν λόγω τομέα, με την 
προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί μια 
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δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

συνεκτική προσέγγιση, σύμφωνα με τη 
νομολογία του ΔΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
κρατών μελών η νομοθεσία των οποίων 
δεν συμμορφώνεται με τη νομολογία του 
ΔΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη 
συμμόρφωση των εθνικών νόμων και 
πρακτικών με τη νομοθεσία της ΕΕ, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
της επικουρικότητας καθώς και το 
γεγονός ότι πρόκειται για μια οικονομική 
δραστηριότητα ειδικού χαρακτήρα·
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δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 133
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 134
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
παρακολουθεί και να επιβάλει τη 
συμμόρφωση των εθνικών νόμων και 
πρακτικών με τη νομοθεσία της ΕΕ, και να 
αναλάβει έννομη δράση κατά των κρατών 
μελών εκείνων που κατά τα φαινόμενα 
παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ·
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δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 135
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
αποτελεσματικούς ελέγχους σχετικά με τη 
συμμόρφωση των εθνικών νόμων και 
πρακτικών με τη νομοθεσία της ΕΕ σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 136
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ·
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δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 137
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να ξεκινήσει διαδικασίες 
παράβασης το συντομότερο δυνατό όταν 
κράτη μέλη αρνούνται να προσαρμόσουν 
καταλλήλως τη νομοθεσία τους·

Or. en

Τροπολογία 138
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες συμμετοχής 
σε τυχερά παιχνίδια ή δραστηριότητες 

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει γρήγορα έννομη 
δράση κατά μονοπωλίων τυχερών 
παιχνιδιών που δεν θα περιορίζει τις 
δυνατότητες συμμετοχής σε τυχερά 
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προώθησης των τυχερών παιχνιδιών με 
συνεπή τρόπο, σύμφωνα με τη νομολογία 
του ΔΕΕ·

παιχνίδια και δραστηριότητες διαφήμισης
των τυχερών παιχνιδιών με συνεπή και 
συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τη 
νομολογία του ΔΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 139
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και κάνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι τυχόν μονοπώλιο 
τυχερών παιχνιδιών λαμβάνει επαρκή 
μέτρα κατά του εθισμού στα τυχερά 
παιχνίδια και ότι εφαρμόζει 
συγκρατημένη πολιτική διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 140
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση κατά 
μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν 
θα περιορίζει τις δυνατότητες 

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον 
διάλογο με τα Κράτη Μέλη, σχετικά με τη 
συμμόρφωση των εθνικών νόμων και 
πρακτικών με τη νομοθεσία της ΕΕ·
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συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 141
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών 
νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, και να αναλάβει έννομη δράση 
κατά μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών 
που δεν θα περιορίζει τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή 
δραστηριότητες προώθησης των τυχερών
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να 
διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους 
σχετικά με τη συμμόρφωση με τη 
νομολογία του ΔΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 142
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
ετήσιο πίνακα επιδόσεων για τις 
καταγγελίες που διατυπώνονται στην 
εσωτερική αγορά κατά νομοθεσίας 
κρατών μελών για τα τυχερά παιχνίδια, 
και να ορίσει και να εξηγήσει τα μέτρα 
που έλαβε η Επιτροπή ώστε να 
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ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία σε αυτά τα 
κράτη μέλη με τη νομολογία του ΔΕΕ και 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 143
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – σημείο 2 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) σημειώνει ότι ακόμα και εάν, επί του 
παρόντος, δεν εφαρμόζεται η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών στην 
αγορά των τυχερών παιχνιδιών, για την 
τήρηση των αρχών της εσωτερικής 
αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί στα 
κράτη μέλη απλοποιημένη διαδικασία 
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση 
άδειας·

Or. en

Τροπολογία 144
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – σημείο 3 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) υποστηρίζει την άποψη ότι η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να έχει 
εφαρμογή στη χορήγηση αδειών τυχερών 
παιχνιδιών προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι νομικά κατοχυρωμένοι 
πάροχοι υπηρεσιών ώστε να 
λειτουργήσουν στην εσωτερική αγορά 
σύμφωνα με τις αρχές των Συνθηκών·

Or. en
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Τροπολογία 145
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια 
δεν είναι μια συνήθης οικονομική 
δραστηριότητα λόγω των πιθανών 
αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεών τους, 
όπως ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια·

Or. en

Τροπολογία 146
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά 
μονοπώλια πρέπει να υπόκεινται σε 
αυστηρό κρατικό έλεγχο και να 
διασφαλίζεται ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή· οι 
δραστηριότητες των μονοπωλίων πρέπει 
να είναι συνεπείς με τους στόχος γενικού 
συμφέροντος και να περιορίζουν τις 
δυνατότητες συμμετοχής σε τυχερά 
παιχνίδια με συνεπή τρόπο· καλεί την 
Επιτροπή να ελέγξει συγκεκριμένα τις 
επεκτατικές εμπορικές πολιτικές· 

Or. en
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Τροπολογία 147
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σέβεται την απόφαση κάποιων 
κρατών μελών να απαγορεύσουν όλους ή 
ορισμένους τύπους τυχερών παιγνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση ή να διατηρήσουν 
κρατικά μονοπώλια σε αυτόν τον τομέα, 
σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 148
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τη 
συζήτηση σχετικά με το πλαίσιο για τα 
τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα, 
τόσο με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών που 
συστάθηκε από την Επιτροπή όσο και σε 
επίπεδο Συμβουλίου με την αρμόδια 
ομάδα εργασίας του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών να 
θεσπίσουν μέτρα, συντονισμένες 
στρατηγικές και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών με στόχο τη μελέτη και την 
αντιμετώπιση του φαινομένου της 
φοροαποφυγής εκ μέρους εγκεκριμένων 
φορέων εκμετάλλευσης που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διατηρούν τη 
νόμιμη έδρα τους σε φορολογικούς 
παραδείσους εντός ή εκτός Ευρώπης·

Or. it

Τροπολογία 150
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 151
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 152
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 

διαγράφεται
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έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

Or. de

Τροπολογία 153
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 154
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
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περιορισμούς για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

περιορισμούς για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν με σκοπό την επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ του κοινωνικού 
κόστους που συνεπάγεται η αδειοδότηση 
ρυθμισμένων δραστηριοτήτων τυχερών 
παιχνιδιών και των επιβλαβών συνεπειών
της προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

Or. es

Τροπολογία 155
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

Or. it

Τροπολογία 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την πρόσφατη ανάπτυξη
υπηρεσιών παιχνιδιών, ιδίως για τους 
ευάλωτους καταναλωτές· υπογραμμίζει 
τη σημασία της αξιολόγησης στην οποία 
πρέπει να προβούν τα κράτη μέλη σχετικά 
με το κοινωνικό και υγειονομικό κόστος 
που συνεπάγονται οι παθολογίες που 
συνδέονται με την εξάπλωση των
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών και 
σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες που 
προκύπτουν από την προσφυγή των 
καταναλωτών σε παράνομες αγορές·

Or. it

Τροπολογία 157
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·
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Or. it

Τροπολογία 158
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την πρόσβαση των 
καταναλωτών σε παράνομες υπηρεσίες
τυχερών παιχνιδιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να σταθμίσουν, στο 
πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών, το κοινωνικό κόστος 
που συνεπάγεται η αδειοδότηση 
ρυθμισμένων δραστηριοτήτων τυχερών 
παιχνιδιών έναντι των επιβλαβών 
συνεπειών της προσφυγής των 
καταναλωτών σε παράνομες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 159
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συζητήσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
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υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. επισημαίνει τους κινδύνους των 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση για τους καταναλωτές 
και τονίζει την ισορροπία που πρέπει να 
βρουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το 
κοινωνικό κόστος των δραστηριοτήτων 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 161
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. επισημαίνει τους κινδύνους που μπορεί 
να δημιουργηθούν από τη γενική 
απαγόρευση υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση ή από 
υπερβολικούς περιορισμούς για τους 
καταναλωτές, και υπογραμμίζει την 
ισορροπία που πρέπει να βρουν τα κράτη 
μέλη ανάμεσα στο κοινωνικό κόστος που 
συνεπάγεται η αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών και 
τις επιβλαβείς συνέπειες της προσφυγής 
των καταναλωτών σε παράνομες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 162
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. τα κράτη μέλη σταθμίζουν τα ίδια τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τη γενική 
απαγόρευση υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και με 
υπερβολικούς περιορισμούς για τους 
καταναλωτές·

Or. nl
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Τροπολογία 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς 
περιορισμούς για τους καταναλωτές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομες αγορές·

4. επισημαίνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη δυνατότητα πρόσβασης 
των καταναλωτών σε παράνομες 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σταθμίσουν, στο πλαίσιο των εργασιών της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 
αδειοδότηση ρυθμισμένων 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών 
έναντι των επιβλαβών συνεπειών της 
προσφυγής των καταναλωτών σε 
παράνομους φορείς εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 164
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. nl



PE508.193v03-00 84/216 AM\933917EL.doc

EL

Τροπολογία 165
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν τον τομέα τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
αδειοδότησης βασισμένη σε αντικειμενικά 
και μη μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ και με 
επαρκή και αυστηρή προστασία των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ορίου στη διαφήμιση από 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
έγκρισης ή αδειοδότησης, βασισμένη σε 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια, σε πλήρη συμμόρφωση με το 
δίκαιο της ΕΕ·

Or. it
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Τροπολογία 167
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι εκείνα τα κράτη μέλη τα 
οποία επιλέγουν να ανοίξουν τον τομέα
τυχερών παιχνιδιών τους σε απευθείας 
σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζουν διαφανή 
διαδικασία βασισμένη σε αντικειμενικά και 
μη μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 168
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν τους τομείς τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 169
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν τις αγορές τυχερών παιχνιδιών 
τους σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να εξασφαλίζουν διαδικασίες 
αδειοδότησης που συμμορφώνονται με 
τις γενικές αρχές της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας του 
δικαίου, όπως ορίζεται στη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 170
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
επιθυμούν και ανοίγουν τον τομέα
τυχερών παιχνιδιών τους σε απευθείας 
σύνδεση, καθώς κάτι τέτοιο δεν τους 
επιβάλλεται κατ' ανάγκην από το δίκαιο 
της Ένωσης, πρέπει να εξασφαλίζουν 
διαφανή διαδικασία βασισμένη σε 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια, σε πλήρη συμμόρφωση με το 
δίκαιο της ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 171
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν το καθεστώς τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να 
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
αδειοδότησης βασισμένη σε αντικειμενικά 
και μη μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 172
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία 
ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
τους σε απευθείας σύνδεση πρέπει να
εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία 
βασισμένη σε αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

5. τονίζει ότι ο τομέας τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση των κρατών μελών 
πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 173
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη που 
υπόκεινται σε εκκρεμείς διαδικασίες 
παράβασης ενδέχεται να μην εφαρμόσουν 
κατασταλτικά μέτρα επιβολής έναντι 
φορέων εκμετάλλευσης αδειοδοτημένων 
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σε άλλο κράτος μέλος για την παροχή 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στη 
δικαιοδοσία τους·

Or. en

Τροπολογία 174
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία καθορισμού από 
κοινού της έννοιας των νόμιμων φορέων 
εκμετάλλευσης, έτσι ώστε τα κράτη μέλη 
να παρέχουν άδεια σε φορείς 
εκμετάλλευσης που πληρούν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες απαιτήσεις και 
θεωρούνται, ως εκ τούτου, νόμιμοι: 
α) ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να έχει 
άδεια η οποία να έχει εκδοθεί στο κράτος 
μέλος του παίκτη,
β) ο φορέας εκμετάλλευσης που ζητά 
άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος 
δεν παραβαίνει το νόμο σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) ο φορέας εκμετάλλευσης 
συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 175
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι απαιτείται να θεσπιστεί 
μια αρχή βάσει της οποίας καμία εταιρεία 
τυχερών παιχνιδιών δεν θα μπορεί να 
λειτουργεί σε ένα κράτος μέλος, εάν η εν 
λόγω εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 
λειτουργεί κατά παράβαση της 
νομοθεσίας κάποιου άλλου κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 176
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. προσκαλεί τα κράτη μέλη να 
υποχρεώσουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
που λειτουργούν με άδεια από κράτη μέλη 
να τοποθετήσουν σε εμφανή θέση στον 
ιστότοπό τους το λογότυπο της 
ρυθμιστικής αρχής·

Or. en

Τροπολογία 177
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να δημιουργήσει ομάδα 
εμπειρογνώμων για τα τυχερά παιχνίδια 
για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 
πρακτικών καθώς και την παροχή 
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συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης για 
την προετοιμασία των πρωτοβουλιών της 
ΕΕ, ιδίως συστάσεις για την κοινή 
προστασία των καταναλωτών, την 
υπεύθυνη διαφήμιση και τις βέλτιστες 
πρακτικές για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση των προσυνεννοημένων 
αγώνων που συνδέεται με στοιχήματα·

Or. en

Τροπολογία 178
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. σημειώνει ότι η διάθεση νόμιμων και 
υπεύθυνων υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δύναται 
να περιορίσει το κοινωνικό κόστος των 
επιβλαβών και ανεπιθύμητων συνεπειών 
των δραστηριοτήτων τυχερών 
παιχνιδιών·
(Η εν λόγω τροπολογία είναι παρόμοια με 
την αρχική παράγραφο 10.)

Or. en

Τροπολογία 179
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών 

διαγράφεται
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αρχών στα κράτη μέλη προκειμένου να 
επιτραπεί η καθιέρωση κοινού 
συστήματος εντοπισμού των παιχτών και 
να επιβληθεί η εφαρμογή μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 180
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί
η εφαρμογή μηχανισμών
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με 
την καθιέρωση αποτελεσματικού κοινού 
συστήματος εντοπισμού των παιχτών και 
την κατάρτιση «λευκών» και «μαύρων» 
καταλόγων με τους φορείς εκμετάλλευσης 
και τους μηχανισμούς αυτοαποκλεισμού 
σε όλη την ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
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δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί 
η εφαρμογή μηχανισμών αυτοαποκλεισμού 
σε όλη την ΕΕ·

δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στα κράτη 
μέλη προκειμένου να επιτραπεί η 
καθιέρωση κοινού συστήματος εντοπισμού 
των παιχτών, μέτρων αντιμετώπισης της 
παράνομης προσφοράς υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών και να επιβληθεί η 
εφαρμογή μηχανισμών αυτοαποκλεισμού 
σε όλη την Ένωση·

Or. it

Τροπολογία 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί 
η εφαρμογή μηχανισμών αυτοαποκλεισμού 
σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η αποτελεσματική ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και η ορθή εφαρμογή των 
εθνικών νομοθεσιών, μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών μέτρων για την 
καταπολέμηση των παράνομων φορέων 
εκμετάλλευσης, όπως η κατάρτιση 
«λευκής» και «μαύρης» λίστας φορέων 
εκμετάλλευσης, και να επιβληθεί η 
εφαρμογή μηχανισμών αυτοαποκλεισμού 
σε όλη την ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 183
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί
η εφαρμογή μηχανισμών αυτοαποκλεισμού 
σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η καθιέρωση αποτελεσματικού κοινού 
συστήματος εντοπισμού των παιχτών ώστε
να επιτραπεί η λήψη και εφαρμογή 
μέτρων κατά των παράνομων παρόχων 
και μηχανισμών αυτοαποκλεισμού σε όλη 
την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 184
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παικτών και να επιβληθεί 
η εφαρμογή μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τα τυχερά παιχνίδια και την Επιτροπή να 
διευκολύνουν, κατά το δυνατό 
περισσότερο, την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στα κράτη 
μέλη προκειμένου να επιτραπούν κοινές 
δράσεις κατά της απάτης, των 
προσυνεννοημένων αγώνων και των 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 185
Sirpa Pietikäinen



PE508.193v03-00 94/216 AM\933917EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί 
η εφαρμογή μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν κατά το δυνατό 
περισσότερο την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των 
κρατών μελών προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η καθιέρωση αποτελεσματικών 
συστημάτων αναγνώρισης των παικτών, 
μέτρων για την εφαρμογή των κανόνων 
έναντι παράνομων φορέων 
εκμετάλλευσης, λευκών και μαύρων 
καταλόγων, και μηχανισμών
αυτοαποκλεισμού στους οποίους 
περιλαμβάνονται προσωπικά όρια για τα 
τυχερά παιχνίδια, σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 186
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών στα κράτη μέλη προκειμένου να 
επιτραπεί η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί 
η εφαρμογή μηχανισμών αυτοαποκλεισμού 
σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν τη διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στα κράτη 
μέλη προκειμένου να επιτραπεί η 
καθιέρωση κοινού συστήματος εντοπισμού 
των παικτών και να επιβληθεί η εφαρμογή 
μηχανισμών αυτοαποκλεισμού σε όλη την 
ΕΕ, καλεί επιπλέον μετ’ επιτάσεως τα 
κράτη μέλη να επανεκκινήσουν το 
διάλογο σχετικά με τις υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στο 
φόρουμ της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου για την καθιέρωση 
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υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 187
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί 
η εφαρμογή μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να 
διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι 
πληροφορίες ιδίως σε ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αναγνώρισης
των παικτών, μέτρων για την εφαρμογή 
των κανόνων έναντι παράνομων φορέων 
εκμετάλλευσης καθώς και λευκών και 
μαύρων καταλόγων και μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 188
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών στα κράτη μέλη προκειμένου να 
επιτραπεί η καθιέρωση κοινού 

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
προκειμένου να επιτραπεί η διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών, για παράδειγμα, 
στην υποχρεωτική, αξιόπιστη 
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συστήματος εντοπισμού των παιχτών και 
να επιβληθεί η εφαρμογή μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

αναγνώριση των παικτών, όσον αφορά τα 
μέτρα επιβολής έναντι παράνομων 
φορέων εκμετάλλευσης καθώς και τους 
λευκούς και τους μαύρους καταλόγους 
και τους μηχανισμούς αυτοαποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 189
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η καθιέρωση κοινού συστήματος 
εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί 
η εφαρμογή μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το 
δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί 
η αναγνώριση των παικτών, η εφαρμογή 
μηχανισμών αυτοαποκλεισμού καθώς και 
η επιβολή των εφαρμοστέων διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 190
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλαμβάνει πάντοτε στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων και στις διαβουλεύσεις 
εμπειρογνώμονες που ειδικεύονται στο 
θέμα της προβληματικής και 
παθολογικής εξάρτησης από τυχερά 
παιχνίδια·
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Or. cs

Τροπολογία 191
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. φρονεί ότι σε συγκεκριμένους τομείς, 
όπως η συνεργασία μεταξύ των 
διοικήσεων, οι ποινικές διώξεις και η 
προστασία των καταναλωτών, είναι δέον 
να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή 
προσέγγιση που θα συμπληρώσει με 
εύλογο τρόπο τις εθνικές διατάξεις·

Or. de

Τροπολογία 192
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με 
τα κράτη μέλη τις δυνατότητες 
δημιουργίας διαλειτουργικότητας σε όλη 
την ΕΕ μεταξύ των εθνικών μητρώων 
αυτοαποκλεισμού, τα οποία 
περιλαμβάνουν προσωπικά όρια για τα 
τυχερά παιχνίδια και στα οποία έχουν 
πρόσβαση εθνικές αρχές και 
αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, έτσι ώστε κάθε 
πελάτης που αυτοαποκλείεται ή 
υπερβαίνει τα όρια τυχερών παιχνιδιών 
σε έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών έχει τη δυνατότητα να 
αποκλείεται αυτόματα από όλους τους 
υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
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εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·
(Αυτή είναι η παράγραφος 13 από το αρχικό 
σχέδιο έκθεσης.)

Or. en

Τροπολογία 193
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση έως 
το 2013 των δυνατοτήτων που παρέχει ο 
κανονισμός IMI όσον αφορά την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών· 
επιπλέον, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει την εισαγωγή των τυχερών 
παιχνιδιών στα υφιστάμενα νομικά 
πλαίσια για τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών, για παράδειγμα στον 
τομέα της προστασίας του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 194
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και 
την Επιτροπή να διευκολύνουν την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη 
προκειμένου να επιταχυνθεί η 
καταπολέμηση των παράνομων 
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υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών·

Or. de

Τροπολογία 195
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη να συνεργάζονται 
στενά όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τις 
προκλήσεις που θέτει η εγγενώς 
διασυνοριακή φύση των τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, όπως η 
αναγνώριση των παράνομων φορέων 
εκμετάλλευσης σε απευθείας σύνδεση και 
η καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 196
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι χρειάζεται 
στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
Κρατών Μελών ιδίως σε θέματα που 
σχετίζονται με την προστασία των 
καταναλωτών και την αντιμετώπιση των 
παρανόμων φορέων εκμετάλλευσης·

Or. el
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Τροπολογία 197
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσίας και 
του καταναλωτή· συμπεριλαμβανομένης 
της διασφάλισης υψηλού επιπέδου 
προστασίας των παικτών, ιδίως των 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και· ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές 
οργανώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών να αναπτύξουν και 
να εγκρίνουν κώδικες δεοντολογίας 
αυτορρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης, 
μεταξύ άλλων, της υποχρέωσης τήρησης 
των νόμων σε όλα τα κράτη μέλη και των 
κανόνων προς αποφυγή ανάρμοστης 
διαφήμισης·
(Αυτή είναι η παράγραφος 15 από το αρχικό 
σχέδιο έκθεσης.)

Or. en

Τροπολογία 198
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. είναι της άποψης ότι η συνεργασία 
και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ εθνικών εμπειρογνωμόνων από 
τον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της 
υγείας, οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα 
παθολογικής και προβληματικής 
εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια, θα 
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πρέπει να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. cs

Τροπολογία 199
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την
Επιτροπή να διευκολύνουν κατά το 
δυνατό περισσότερο τη ροή δεδομένων 
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των 
κρατών μελών προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η καθιέρωση αποτελεσματικών, 
υποχρεωτικών και αξιόπιστων 
συστημάτων αναγνώρισης των παικτών, 
μέτρων επιβολής έναντι παράνομων 
φορέων εκμετάλλευσης, λευκών και 
μαύρων καταλόγων, και μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού στους οποίους 
περιλαμβάνονται προσωπικά όρια για τα 
τυχερά παιχνίδια, με εφαρμογή σε όλη την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 200
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να 
εκτελούν τις εργασίες τους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και μεταξύ 

διαγράφεται
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τους για την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης της ανακοίνωσης για τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

(Ένα σχέδιο δράσης δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη.)

Or. en

Τροπολογία 201
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να 
εκτελούν τις εργασίες τους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και μεταξύ 
τους για την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης της ανακοίνωσης για τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να εκτελούν 
τις εργασίες τους σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή και μεταξύ τους για την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης της 
ανακοίνωσης για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να εκτελούν 
τις εργασίες τους σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή και μεταξύ τους για τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της μη 
εγκεκριμένης προσφοράς διασυνοριακών 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και για την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης της ανακοίνωσης για 
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τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 203
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
ενέργειες ώστε η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων να επωφεληθεί από την 
ευρύτερη δυνατή εμπειρογνωμοσύνη στην 
ανάπτυξη του έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων 
για τις βέλτιστες πρακτικές με 
αποτελεσματικά ρυθμιζόμενες τρίτες 
χώρες και φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιγνιδιών, εφόσον ενδείκνυται·

Or. en

Τροπολογία 204
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 205
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 207
Jean-Luc Bennahmias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 208
Nora Berra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντική είναι η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων ως βήμα προόδου προς 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
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καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών στο πλαίσιο 
των εθνικών συστημάτων αδειοδότησης
που δεν επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 210
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που 
αυξάνουν το κόστος όταν οι νόμιμοι 
φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση εισέρχονται σε νέες 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 211
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για πιο διαφανείς 
διαδικασίες και για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών στα κράτη 
μέλη που δεν επιτρέπουν στους νόμιμους 
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απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 212
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
έχει ουσιαστική σημασία για τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. de

Τροπολογία 213
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. de

Τροπολογία 214
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη των 
επικαλύψεων και των άσκοπων 
διοικητικών βαρών που δεν επιτρέπουν 
στους νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 215
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την προστασία των 
πολιτών από τον εθισμό στα τυχερά 
παιχνίδια, καθώς και για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους·

Or. en
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Τροπολογία 216
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών σε κάθε 
σύστημα αδειοδότησης που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές, ενώ η 
μείωση των διοικητικών βαρών δεν 
πρέπει ποτέ να θίξει την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 217
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι η
συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών 
μελών ώστε να μην επιτραπεί σε 
παράνομους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 218
Patricia van der Kammen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν
προσπάθειες για την εξάλειψη άσκοπων 
διοικητικών βαρών που δεν επιτρέπουν 
στους νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
καταναλωτές·

Or. nl

Τροπολογία 219
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταβάλει προσπάθειες η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εξάλειψη 
άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν 
επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε καταναλωτές·

8. τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων ως 
βήμα προόδου προς τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 220
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες 
αυτορρύθμισης μπορούν να συμβάλουν 
θετικά στον προσδιορισμό του 
περιεχομένου των κοινών προτύπων· 
επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι, σε έναν 
ευαίσθητο τομέα όπως τα τυχερά 
παιχνίδια, η αυτορρύθμιση του κλάδου 
μπορεί να λειτουργήσει μόνο 
συμπληρωματικά και δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει τις εθνικές νομοθεσίες·
(Αυτή είναι η παράγραφος 19 από το αρχικό 
σχέδιο έκθεσης.)

Or. en

Τροπολογία 221
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης 
συμφωνίας για τεχνικά πρότυπα του 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 222
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης 
συμφωνίας για τεχνικά πρότυπα του 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 223
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης 
συμφωνίας για τεχνικά πρότυπα του 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 224
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης 

διαγράφεται
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συμφωνίας για τεχνικά πρότυπα του 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 225
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 
για τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών·

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές που θα 
διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών προτύπων του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 
για τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών·

9. καλεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
ανταλλάξουν πληροφορίες και βέλτιστες 
πρακτικές που θα διευκολύνουν την 
εφαρμογή εθνικών αδειών και εγκρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για 
βασικά τεχνικά πρότυπα πιστοποίησης
του εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών·

Or. it
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Τροπολογία 227
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που θα 
διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 
για τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών·

9. ενθαρρύνει τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές να καταλήξουν σε ρήτρες 
αντιστοιχίας που θα διευκολύνουν την 
εφαρμογή εθνικών αδειών όσον αφορά τα 
τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών και τις συγκεκριμένες 
νομικές απαιτήσεις οικονομικών φορέων, 
εφόσον ενδείκνυται·

Or. en

Τροπολογία 228
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που θα 
διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών
αδειών, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 
για τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών·

9. καλεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που θα 
διευκολύνουν την εφαρμογή αδειών για 
τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης 
συμφωνίας για τεχνικά πρότυπα του 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 229
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 
για τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών·

9. πιστεύει ότι οι αρμόδιες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές
που θα διευκολύνουν την εφαρμογή 
εθνικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών προτύπων του εξοπλισμού 
των τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 230
Nora Berra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης 
συμφωνίας για τεχνικά πρότυπα του 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών·

9. πιστεύει ότι οι κοινές συμφωνίες 
μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών στους 
τομείς εφαρμογής εθνικών αδειών και 
μέτρων επιβολής έναντι παράνομων 
προσφορών, τεχνικών προτύπων και 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών, 
συστημάτων αναγνώρισης και 
καταπολέμησης της απάτης, αξιολόγησης 
των πιθανών κινδύνων από κάθε προϊόν 
τυχερών παιχνιδιών και διαμεσολαβητών 
τυχερών παιχνιδιών, θα συνέβαλαν στην 
αύξηση του επιπέδου ρύθμισης στην ΕΕ, 
της ασφάλειας και της προστασίας των 
πολιτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 231
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ρήτρες αντιστοιχίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών 
αδειών, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 
για τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των 
τυχερών παιχνιδιών·

9. πιστεύει ότι οι αρμόδιες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές
που θα διευκολύνουν την εφαρμογή 
εθνικών αδειών συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών προτύπων και του 
εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών· και 
καλεί τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές να θεσπίσουν μια ρυθμιστική αρχή 
βάσει της οποίας μια εταιρεία τυχερών 
παιχνιδιών μπορεί να λειτουργήσει μόνο 
(ή να κάνει αίτηση χορήγησης της 
απαιτούμενης άδειας λειτουργίας) σε ένα 
κράτος μέλος εάν δε λειτουργεί κατά 
παράβαση της νομοθεσίας σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 232
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης·
(Αυτή είναι η παράγραφος 16 στο αρχικό 
σχέδιο έκθεσης.)

Or. en

Τροπολογία 233
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι ορισμένες χώρες της 
Ένωσης ίσως επιθυμούν να 
εξακολουθήσουν να συνεργάζονται πιο 
στενά προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
πιο αποτελεσματικά τις διασυνοριακές 
προκλήσεις που σχετίζονται με τα τυχερά 
παιχνίδια στο εγγύς μέλλον· καλεί τις εν 
λόγω χώρες να εξετάσουν τη δυνατότητα 
ενισχυμένης συνεργασίας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 326-334
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 234
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. έχει επίγνωση της σημασίας των 
εσόδων που προέρχονται από τις 
παραδοσιακές δραστηριότητες τυχερών 
παιχνιδιών για τον αθλητισμό και άλλους 
φιλανθρωπικούς σκοπούς· αναφέρει ότι η 
περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση δεν πρέπει με κανέναν 
τρόπο να μειώσουν τα εν λόγω έσοδα·

Or. en

Τροπολογία 235
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προστασία των καταναλωτών διαγράφεται
(Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται στο 
πρώτο κεφάλαιο.)

Or. en

Τροπολογία 236
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία 
των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την 
τάση να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 237
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία 
των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την 

διαγράφεται
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τάση να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

(Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο 
δεύτερο κεφάλαιο.)

Or. en

Τροπολογία 238
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. θεωρεί ότι απαιτείται μια προσφορά 
νόμιμων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών
σε απευθείας σύνδεση για την προστασία 
των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε 
παράνομους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

Or. nl

Τροπολογία 239
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών, καθοριζόμενη από τα 
κράτη μέλη, για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε 
παράνομους φορείς εκμετάλλευσης 
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παιχνιδιών·

Or. es

Τροπολογία 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την 
τάση να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών και υπεύθυνη 
διαφήμιση στην οποία θα επισημαίνονται 
οι κίνδυνοι εκδήλωσης παθολογιών με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις, για την 
προστασία των καταναλωτών, κυρίως των 
πλέον ευάλωτων, αλλά και προκειμένου
να μην προσφεύγουν σε μη αξιόπιστους 
ιστοτόπους τυχερών παιχνιδιών·

Or. it

Τροπολογία 241
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται ελκυστική προσφορά 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών που 
υπόκεινται σε ρύθμιση για την προστασία 
των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε 
ιστοτόπους τυχερών παιχνιδιών που δεν 
υπόκεινται σε ρύθμιση·

Or. en
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Τροπολογία 242
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε 
παράνομους παρόχους τυχερών 
παιχνιδιών·

Or. de

Τροπολογία 243
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία 
των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την 
τάση να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. παραπέμπει στην πάγια νομολογία του 
ΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία η οργάνωση 
τυχερών παιχνιδιών δεν αποτελεί συνήθη 
οικονομική δραστηριότητα, την οποία τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν για 
δεσμευτικούς λόγους που άπτονται του 
δημοσίου συμφέροντος μέσω 
μονοπωλίων ή συστημάτων 
αδειοδότησης ή να τις απαγορεύουν εν 
μέρει ή εν όλω·

Or. de

Τροπολογία 244
Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την 
τάση να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. καλεί την Επιτροπή να προσκομίσει 
επιστημονικές αποδείξεις για τη θέση της 
ότι απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 245
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία 
των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
μπορεί να είναι απαιτείται δίκαιη και 
νόμιμη προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών –όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να 
καθοριστούν από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ– με 
υπεύθυνο επίπεδο και χαρακτήρα 
διαφήμισης στα κράτη μέλη, διότι σε 
αντίθετη περίπτωση ορισμένοι 
καταναλωτές έχουν την τάση να 
προσφεύγουν περισσότερο σε παράνομους 
ιστοτόπους τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 246
Mitro Repo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται κατάλληλα ρυθμιζόμενη
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, 
όπως ορίζεται από κάθε κράτος μέλος,
για την προστασία των καταναλωτών, διότι 
σε αντίθετη περίπτωση οι καταναλωτές 
έχουν την τάση να προσφεύγουν 
περισσότερο σε παράνομους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται κατάλληλα ρυθμιζόμενη
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
για την προστασία των καταναλωτών, διότι 
σε αντίθετη περίπτωση οι καταναλωτές 
έχουν την τάση να προσφεύγουν 
περισσότερο σε παράνομους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 248
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την 
τάση να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η δίκαιη 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
μπορεί να συμβάλει στην προστασία των 
καταναλωτών, επειδή οι καταναλωτές 
μπορεί να προσφεύγουν σε παράνομους 
φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών, όπως ορίζεται από 
κάθε κράτος μέλος, για την προστασία 
των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε 
παράνομους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 250
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών 

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η δίκαιη 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
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τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

όπως ορίζονται από κάθε κράτος μέλος 
απαιτείται για την προστασία των 
καταναλωτών, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση οι καταναλωτές έχουν την τάση 
να προσφεύγουν περισσότερο σε μη 
αξιόπιστους ιστοτόπους τυχερών 
παιχνιδιών·

Or. el

Τροπολογία 251
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι εφόσον δεν υπάρχει 
προστασία των ανηλίκων και των 
ευάλωτων καταναλωτών όσον αφορά τη 
διαφήμιση φορέων εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση που προβάλλεται στη διάρκεια 
της ημέρας σε σχέση με αθλητικές 
εκδηλώσεις, πρέπει να θεσπιστούν 
αυστηροί κανόνες για τον περιορισμό του 
ποσοστού διαφήμισης φορέων 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 252
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ενιαίες 
πανευρωπαϊκές διατάξεις στον τομέα των 
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τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση, σε σχέση με την ταυτοποίηση 
των πελατών, την παρεμπόδιση της 
συμμετοχής ανηλίκων, τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των διατάξεων 
απαγόρευσης παιχνιδιών, με σκοπό 
ειδικότερα την προστασία των 
καταναλωτών και την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας·

Or. de

Τροπολογία 253
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί την πρωτοβουλία έκδοσης 
σύστασης για την προστασία των 
καταναλωτών μια ρεαλιστική προσέγγιση 
προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένων 
των μεγάλων διαφορών μεταξύ των 
εθνικών συστημάτων· επαναλαμβάνει την 
αξίωσή του ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσης του Διαδικτύου, 
υπάρχει σαφής ανάγκη για κοινά πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει με κριτικό βλέμμα, έπειτα 
από δύο έτη, εάν οι δράσεις που 
εφαρμόστηκαν υπήρξαν αποτελεσματικές 
και εάν απαιτούνται επιπρόσθετα, 
ενδεχομένως νομοθετικά μέτρα σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 254
Robert Rochefort
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη 
της παράνομης παροχής υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση· για τον σκοπό αυτόν, στηρίζει 
τη θέσπιση μιας νομικής αρχής σύμφωνα 
με την οποία ένας φορέας εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση μπορεί να δραστηριοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος μόνο εφόσον οι 
δραστηριότητές του δεν αντίκεινται στη 
νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 255
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι υφίσταται μια 
επικίνδυνη σχέση μεταξύ της οξύτατης 
οικονομικής κρίσης και της αύξησης των 
τυχερών παιχνιδιών, υπογραμμίζει ότι η 
ιδιαιτέρως σοβαρή τρέχουσα κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση έχει συμβάλει 
στη ραγδαία εξάπλωση του φαινομένου, 
κυρίως μεταξύ των φτωχότερων 
στρωμάτων του πληθυσμού και, ως εκ 
τούτου, θεωρεί αναγκαία τη συνεχή και 
σταθερή παρακολούθηση του φαινομένου 
της εξάρτησης και των παθολογιών που 
συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια·

Or. it
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Τροπολογία 256
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. εμμένει στην ανάγκη παροχής 
αρτιότερης ενημέρωσης στους 
καταναλωτές σχετικά με τη διάκριση 
μεταξύ νόμιμης και παράνομης παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τους 
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται από 
την τελευταία· για τον σκοπό αυτόν, ζητεί 
από την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
κατάρτιση «μαύρης» λίστας με 
παράνομους φορείς εκμετάλλευσης και 
«λευκής» λίστας με νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται 
στην επικράτειά τους·

Or. fr

Τροπολογία 257
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 258
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

διαγράφεται

(Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο 
πρώτο κεφάλαιο.)

Or. en

Τροπολογία 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών·

Or. it

Τροπολογία 260
Raffaele Baldassarre
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών·

Or. it

Τροπολογία 261
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να διερευνούν μέτρα για 
την προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, να διασφαλίσουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο ηλικίας και 
ταυτότητας, καθώς και να αποτρέψουν 
την πρόσβαση ανηλίκων σε τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

Or. de

Τροπολογία 262
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά σε βάθος νέους τρόπους για 
την προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, του καθορισμού 
ανώτατων ορίων, της περαιτέρω 
αποσαφήνισης, των μέσων 
αυτοπεριορισμού, της πληροφόρησης 
σχετικά με προγράμματα πρόληψης και 
θεραπείας, της ρύθμισης των 
παραπλανητικών διαφημίσεων και της 
καθιέρωσης επιγραμμικών συστημάτων 
ποιότητας για νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων σε 
επίπεδο ΕΕ μέτρων·

Or. cs

Τροπολογία 263
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των καταναλωτών, όσον αφορά 
τους ευάλωτους καταναλωτές όπως οι 
ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 264
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. επιμένει ότι με όποιον τρόπο κι αν 
αποφασίσουν τα κράτη μέλη να 
οργανώσουν και να ρυθμίσουν την 
προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε επίπεδο ΕΕ στον εν 
λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των καταναλωτών, ιδίως των 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων,
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, και της 
καθιέρωσης επιγραμμικών συστημάτων 
ποιότητας για νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 265
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών να 
εξακολουθήσουν να διερευνούν μέτρα για 
την προστασία των ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων παικτών·



AM\933917EL.doc 133/216 PE508.193v03-00

EL

Or. en

Τροπολογία 266
Nora Berra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, και 
να προσκαλέσει τα κράτη μέλη να 
υποχρεώσουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
που λειτουργούν με άδεια από το κράτος 
μέλος να τοποθετήσουν σε εμφανή θέση 
στον ιστότοπό τους το λογότυπο της 
ρυθμιστικής αρχής·

Or. en

Τροπολογία 267
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά δράσεις για την προστασία 
των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών·

Or. en
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Τροπολογία 268
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
υποχρεωτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 
επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης· ακόμα 
πρέπει να εκπονηθούν μέτρα σχετικά με 
τη συχνότητα των παιχνιδιών (ελάχιστη 
χρονική απόσταση επτά δευτερολέπτων 
μεταξύ των παιχνιδιών, η οποία θα ισχύει 
ακόμα και όταν ο παίκτης παίζει σε 
περισσότερα παράθυρα ή όταν παίζει 
διαφορετικά παιχνίδια που προτείνει ο 
πάροχος), την αντικατάσταση των 
οικειοθελών ορίων από σταθερά μηνιαία
όρια πληρωμών, και τον περιορισμό της 
διάρκειας του παιχνιδιού σε κατ’ 
ανώτατο όριο τέσσερις ώρες ημερησίως 
ανά παίκτη·

Or. de

Τροπολογία 269
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης 

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, και της καθιέρωσης 
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επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

επιγραμμικών συστημάτων ποιότητας για 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 270
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προτάσεις σχετικά με τη νομοθεσία για 
την προστασία των καταναλωτών, 
απαιτώντας τουλάχιστον από τους φορείς 
εκμετάλλευσης στην εσωτερική αγορά να 
παράσχουν μέσα που επιτρέπουν στους 
καταναλωτές να διαχειρίζονται τα τυχερά 
παιχνίδια που παίζουν με μεθόδους, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοαποκλεισμού και χρονικών ορίων και 
ορίων απωλειών·

Or. en

Τροπολογία 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει τη σημασία του να 
διασφαλιστεί ότι σημαντικό μέρος από τα 
έσοδα που προέρχονται από τα τυχερά 
παιχνίδια συνεχίζει να διατίθεται για 
κοινωνικοοικονομικούς σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος στα κράτη μέλη· 
επισημαίνει τη συμβολή των λαχειοφόρων 
αγορών και των καζίνο προς αυτήν την 
κατεύθυνση και σημειώνει ότι 
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οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προσέγγιση 
σχετικά με τον τομέα των τυχερών 
παιχνιδιών θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη συγκεκριμένη 
διάσταση·

Or. pt

Τροπολογία 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επαναβεβαιώνει ότι η προστασία 
των καταναλωτών, ιδίως με την 
απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών σε 
ανήλικους και την προστασία ευάλωτων 
ατόμων, καθώς και με τη συγκράτηση 
του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, για 
παράδειγμα μέσω της θέσπισης 
διαμεσολαβητών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, πρέπει να είναι ο 
πρώτος και κύριος στόχος κάθε κοινής 
δράσης της ΕΕ στον τομέα των τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 273
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με το τι 
μπορεί να γίνει για να σταματήσει η 
πρακτική με την οποία ορισμένες 
εταιρείες με έδρα άλλο κράτος μέλος 
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προβάλλουν υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, για 
παράδειγμα μέσω δορυφορικής 
τηλεόρασης και διαφημιστικών 
εκστρατειών, σε κράτος μέλος όπου δε 
διαθέτουν άδεια προσφοράς των 
υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 274
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι η διαφήμιση των 
τυχερών παιχνιδιών είναι συχνά 
παραπλανητική και διαστρεβλωτική και 
μπορεί να οδηγήσει σε μη υγιείς και 
επιβλαβείς συμπεριφορές· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι η διαφήμιση θα πρέπει να 
καταστεί περισσότερο υπεύθυνη και να 
υπαχθεί σε ρυθμίσεις προκειμένου να 
περιοριστούν οι πλέον παρεμβατικές 
επιπτώσεις της που πλήττουν κυρίως τα 
πιο ευάλωτα άτομα·

Or. it

Τροπολογία 275
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι η διαφήμιση των 
τυχερών παιχνιδιών είναι συχνά 
παραπλανητική και διαστρεβλωτική και 
μπορεί να οδηγήσει σε μη υγιείς και 
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επιβλαβείς συμπεριφορές· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι η διαφήμιση θα πρέπει να 
καταστεί περισσότερο υπεύθυνη και να 
υπαχθεί σε ρυθμίσεις προκειμένου να 
περιοριστούν οι πλέον παρεμβατικές 
επιπτώσεις της που πλήττουν κυρίως τα 
πιο ευάλωτα άτομα·

Or. it

Τροπολογία 276
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για 
το λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

διαγράφεται

(Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο 
πρώτο κεφάλαιο)

Or. en

Τροπολογία 277
Nora Berra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
απαιτεί πρόσθετες έρευνες και πρόσθετα 
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έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για το 
λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

δεδομένα, και για το λόγο αυτό καλεί όλα 
τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν νέες 
μελέτες για να κατανοηθεί το πρόβλημα 
των τυχερών παιχνιδιών· καλεί την 
Επιτροπή να παροτρύνει τη δημιουργία 
ενός δικτύου σχετικών εθνικών 
οργανισμών, οι οποίοι εκπονούν μελέτες 
και έρευνα στον εν λόγω τομέα, αλλά και 
παρέχουν κατάρτιση και θεραπεία για τον 
εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, και 
συνιστούν στα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν σε ετήσια βάση έρευνες 
επιπολασμού και να συλλέγουν και να 
προωθούν τη συγκέντρωση από 
ανεξάρτητες πηγές στατιστικών 
στοιχείων σχετικά με τον εθισμό στα 
τυχερά παιχνίδια και την 
πραγματοποίηση μελετών σχετικά με τις 
δραματικές κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες για τους παθολογικούς ·

Or. en

Τροπολογία 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για το 
λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια και οι συνδεόμενες 
με αυτόν παθολογίες δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για το 
λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών και το σχετικό κοινωνικό 
κόστος που επιφέρει·

Or. it



PE508.193v03-00 140/216 AM\933917EL.doc

EL

Τροπολογία 279
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για 
το λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

12. πιστεύει ότι απαιτούνται πρόσθετες 
μελέτες και πρόσθετα δεδομένα 
προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί ο 
εθισμός στα τυχερά παιχνίδια και οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με τα 
διαφορετικά είδη τυχερών παιχνιδιών· 
επικροτεί τα διάφορα τρέχοντα και 
προβλεπόμενα σχέδια έρευνας που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και που 
επιδιώκουν να συλλέξουν αντικειμενικές 
επιστημονικές αποδείξεις, οι οποίες θα 
βοηθήσουν τους πολιτικούς ιθύνοντες να 
προσδιορίσουν αποτελεσματικά μέτρα για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
εθισμού στα τυχερά παιχνίδια· καλεί όλα 
τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τις εν 
λόγω δραστηριότητες και να
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών, ει δυνατόν με συντονισμένο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 280
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για
το λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 

12. λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς 
κινδύνους που προκύπτουν από τον 
εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει εναρμονισμένα και 
δεσμευτικά μέτρα προκειμένου να 
αποτρέψει αποτελεσματικά τους 
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πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

καταναλωτές από τη χρήση τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση καθώς 
και να αποφευχθεί η δημιουργία 
διαταραχών που συνδέονται με τα τυχερά 
παιχνίδια μέσω της ενίσχυσης της 
προστασίας των ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ομάδων όσον αφορά την 
πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια. Για το 
λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 281
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για 
το λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

12. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για τα 
τυχερά παιχνίδια προκειμένου να 
διερευνηθούν η εμφάνιση, τα αίτια και η 
θεραπεία της εξάρτησης από τα τυχερά 
παιχνίδια, και να χρησιμοποιήσουν τα 
διαθέσιμα στοιχεία για να διασφαλίσουν 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. cs

Τροπολογία 282
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 12. τονίζει ότι ο εθισμός στα τυχερά 
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στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για το 
λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

παιχνίδια είναι στην πραγματικότητα 
διαταραχή συμπεριφοράς· πιστεύει ότι το 
εύρος του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια 
υποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για 
πρόσθετες έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, 
και για το λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 
υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για το 
λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

12. πιστεύει ότι ο εθισμός στα τυχερά 
παιχνίδια απαιτεί πρόσθετες έρευνες και 
πρόσθετα δεδομένα, και για το λόγο αυτό 
καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν συστηματικά και 
τακτικά νέες μελέτες για να κατανοηθεί το 
πρόβλημα των τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 284
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός 
στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ποσοτικά κριτήρια 

12. πιστεύει ότι εναπόκειται στα ίδια τα 
κράτη μέλη να εκτιμήσουν την ύπαρξη 
και την έκταση του προβλήματος των 
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υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες 
έρευνες και πρόσθετα δεδομένα, και για 
το λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν νέες μελέτες για να 
κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών 
παιχνιδιών·

τυχερών παιχνιδιών·

Or. nl

Τροπολογία 285
Nora Berra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί την αυστηρή ρύθμιση ή την 
απαγόρευση, κατόπιν αξιολόγησης που 
διεξάγεται στο επίπεδο κάθε κράτους 
μέλους, των επικίνδυνων μορφών 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 286
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. συνιστά στα κράτη μέλη τον 
καθορισμό κοινού ελάχιστου ποσοστού 
των εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια που 
θα διανέμεται σε οργανώσεις 
δραστηριοποιούμενες στον τομέα της 
πρόληψης του εθισμού και της παροχής 
συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Or. de
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Τροπολογία 287
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. συνιστά τη δημιουργία ταμείου για 
την πρόληψη του εθισμού και μιας 
εισφοράς για τον ίδιο σκοπό που θα 
καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
των τυχερών παιχνιδιών και θα ανέρχεται 
σε ύψος 1-3% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών·

Or. de

Τροπολογία 288
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. πιστεύει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση καθώς και η ευκολία 
πρόσβασης σε αυτά είναι πιθανό να 
καταστήσουν δυσκολότερο για τον 
παίκτη να αντιληφθεί τις πραγματικές 
απώλειες και, για τον λόγο αυτό, θεωρεί 
επίσης απαραίτητη την αυστηρή ρύθμιση 
των ορίων καταθέσεων και δαπανών·

Or. it

Τροπολογία 289
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. πιστεύει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση καθώς και η ευκολία 
πρόσβασης σε αυτά είναι πιθανό να 
καταστήσουν δυσκολότερο για τον 
παίκτη να αντιληφθεί τις πραγματικές 
απώλειες και, για τον λόγο αυτό, θεωρεί 
επίσης απαραίτητη την αυστηρή ρύθμιση 
των ορίων καταθέσεων και δαπανών·

Or. it

Τροπολογία 290
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση εθνικές αρχές και 
αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους 
τους υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 291
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση εθνικές αρχές και 
αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους 
τους υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

διαγράφεται

(Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο
πρώτο κεφάλαιο.)

Or. en

Τροπολογία 292
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα δημιουργίας μητρώου 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ, στο 
οποίο θα έχουν πρόσβαση εθνικές αρχές 
και αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους τους 
υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

Or. en
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Τροπολογία 293
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών· τονίζει ότι η αρχή 
του αυτοαποκλεισμού πρέπει να 
συμπληρώνεται από την εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες για 
εξειδικευμένη βοήθεια και ειδικούς 
συμβουλευτικούς οργανισμούς στα κράτη 
μέλη·

Or. cs

Τροπολογία 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 

13. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, μεταξύ 
άλλων και μέσω της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί, το 
ενδεχόμενο θέσπισης δράσεων και 
μέτρων για τη δημιουργία μητρώου 
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ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ, στο 
οποίο θα έχουν πρόσβαση εθνικές αρχές 
και αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους τους 
υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

Or. it

Τροπολογία 295
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα υλοποίησης μητρώου 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ, στο 
οποίο θα έχουν πρόσβαση εθνικές αρχές 
και αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους τους 
υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών· 
υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε 
μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών 
προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με 
εξαρτημένους  πρέπει να υπόκειται σε 
αυστηρούς κανόνες προστασίας 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 296
Christofer Fjellner



AM\933917EL.doc 149/216 PE508.193v03-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία για τη δημιουργία μητρώου 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ, στο 
οποίο θα έχουν πρόσβαση εθνικές αρχές 
και αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους τους 
υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 297
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών· επιπλέον, καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει ένα μητρώο 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ που 
περιλαμβάνει πληροφορίες πελατών 
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σχετικά με το ποσό χρημάτων που 
παίζουν, τις ζημιές και τα κέρδη, καθώς 
και τον συνολικό χρόνο παιχνιδιού·

Or. en

Τροπολογία 298
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 299
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 

13. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
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ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. el

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση εθνικές αρχές και 
αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους τους 
υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
μαζί με τα κράτη μέλη τη δημιουργία 
εθνικών μητρώων αυτοαποκλεισμού, στα 
οποία θα έχουν πρόσβαση εθνικές αρχές 
και αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που αυτοαποκλείεται από έναν 
φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών 
να έχει τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 301
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν 

13. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την 
αναγνώριση των εθνικών μητρώων 
αυτοαποκλεισμού σε όλα κράτη μέλη και 
την πρόσβαση σε αυτά από εθνικές αρχές 
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πρόσβαση εθνικές αρχές και 
αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε 
πελάτης που επιθυμεί να αποκλειστεί από 
έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να έχει τη δυνατότητα να 
αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους τους 
υπόλοιπους αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

και αδειοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 302
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών· ζητεί από την 
Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή 
εμπειριών και ορθών πρακτικών όσον 
αφορά τη βοήθεια που παρέχεται στα 
άτομα που είναι εξαρτημένα από τυχερά 
παιχνίδια·

Or. fr

Τροπολογία 303
Wim van de Camp
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που επιθυμεί να 
αποκλειστεί από έναν φορέα 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη 
δημιουργία μητρώου αυτοαποκλεισμού σε 
όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εθνικές αρχές και αδειοδοτημένοι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως 
ώστε κάθε πελάτης που αυτοαποκλείεται
από έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται 
αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 304
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

προκειμένου να ενημερώνονται οι 
καταναλωτές σχετικά με τη 
δραστηριότητά τους σε σχέση με τα 
τυχερά παιχνίδια, το μητρώο αυτό θα 
πρέπει να δείχνει στον καταναλωτή όλες 
τις πληροφορίες που σχετίζονται με το 
ιστορικό τυχερών παιχνιδιών που έχει 
κάθε φορά που ξεκινά να παίζει·

Or. en

Τροπολογία 305
Ivo Belet, Piotr Borys
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. συνιστά να γίνει σαφής διάκριση 
μεταξύ των δραστηριοτήτων τυχερών 
παιχνιδιών και άλλων μορφών 
ψυχαγωγίας σε απευθείας σύνδεση· οι 
υπηρεσίες που συνδυάζουν διακριτά 
χαρακτηριστικά του τομέα τυχερών 
παιχνιδιών πρέπει να εμπίπτουν στην 
κατάλληλη νομοθεσία περί τυχερών 
παιχνιδιών και να εφαρμόζουν πλήρως 
τους μηχανισμούς εξακρίβωσης της 
ηλικίας και της ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 306
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί απαραίτητη μια ειδική 
παρέμβαση για την προστασία των 
ανηλίκων και, για τον λόγο αυτό, εξετάζει 
κατάλληλα πρότυπα τα οποία θα 
παρέχουν τη δυνατότητα εξακρίβωσης 
της ηλικίας και της ταυτότητας των 
παικτών προκειμένου να αποτραπεί 
αποτελεσματικά η πρόσβαση ανηλίκων σε 
τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 307
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί απαραίτητη μια ειδική 
παρέμβαση για την προστασία των 
ανηλίκων και, για τον λόγο αυτό, εξετάζει 
κατάλληλα πρότυπα τα οποία θα 
παρέχουν τη δυνατότητα εξακρίβωσης 
της ηλικίας και της ταυτότητας των 
παικτών προκειμένου να αποτραπεί 
αποτελεσματικά η πρόσβαση ανηλίκων σε 
τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 308
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει 
να εξετάζει τη δυνατότητα θέσπισης 
μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών, παρέχοντάς τους επαρκή 
ενημέρωση για τη νόμιμη παροχή, 
συμπεριλαμβανομένης της διαρθρωμένης 
συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών, καθώς και τη δυνατότητα 
θέσπισης ενός διαδικτυακού σήματος 
αξιοπιστίας που θα υποχρεώνει τους 
νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης να 
αναφέρουν ρητώς το δίκαιο από το οποίο 
διέπονται·

Or. fr

Τροπολογία 309
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το 
Φεβρουάριο 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)1 θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

διαγράφεται

(Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο τρίτο 
κεφάλαιο.)

Or. en

Τροπολογία 310
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το 
Φεβρουάριο 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)2 θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 311
María Irigoyen Pérez

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε τον 
Φεβρουάριο 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)1 θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

14. επισημαίνει ότι οι αυτορυθμιζόμενες 
πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων· πιστεύει 
ότι, σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα όπως 
είναι τα τυχερά παιχνίδια, η 
αυτορρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά προς τις εθνικές 
ρυθμίσεις αλλά όχι να αντικαταστήσει·

Or. es

Τροπολογία 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το 
Φεβρουάριο 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)2 θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

14. επισημαίνει ότι όλες οι υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης θα πρέπει 
να αξιολογηθούν και θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

Or. it

Τροπολογία 313
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)1 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων·

14. διαπιστώνει ότι οι περιπτώσεις 
αυτορρύθμισης, όπως η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)2 δεν έχουν κανένα ουσιαστικό 
αποτέλεσμα·

Or. de

Τροπολογία 314
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το 
Φεβρουάριο 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)3 θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

14. επισημαίνει ότι όλες οι υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης θα πρέπει 
να αξιολογηθούν και θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

Or. it

Τροπολογία 315
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)1 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων·

εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)2 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων, αλλά 
παραμένει πολύ ασαφής για να εγγυηθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή σε όλη την Ένωση· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
περαιτέρω ανάπτυξης της συμφωνίας, 
βάσει των συστάσεών της και 
εμπλέκοντας όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη· 

Or. en

Τροπολογία 316
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων·

14. είναι της άποψης ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
από τα εργαλεία για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων·

Or. cs

Τροπολογία 317
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)1 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων·

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)2 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η αυτορρύθμιση 
μέσω προτύπων μπορεί απλώς να 
συμπληρώσει τους εθνικούς νόμους·

Or. en

Τροπολογία 318
Nora Berra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)3 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων·

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)4 θα μπορούσε να συμβάλει στον
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 319
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το 
Φεβρουάριο 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)1 θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

14. επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες
αυτορρύθμισης μπορούν να συμβάλουν 
στον προσδιορισμό του περιεχομένου 
κοινών προτύπων· 

επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι, σε έναν 
τομέα τόσο ευαίσθητο όπως τα τυχερά 
παιχνίδια, η αυτορρύθμιση του κλάδου 
μπορεί να λειτουργήσει μόνο 
συμπληρωματικά και δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει τις εθνικές νομοθεσίες·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το 
Φεβρουάριο 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)2 θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών 
προτύπων·

14. επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες 
αυτορρύθμισης μπορούν να συμβάλουν 
στον προσδιορισμό του περιεχομένου 
κοινών προτύπων· επαναβεβαιώνει τη 
θέση του ότι, σε έναν τομέα τόσο 
ευαίσθητο όπως τα τυχερά παιχνίδια, η 
αυτορρύθμιση του κλάδου μπορεί να 
λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά και 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις εθνικές 
νομοθεσίες·

Or. en

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Τροπολογία 321
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)1 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων·

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)2 θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου κοινών προτύπων· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η ανάπτυξη προτύπων 
αυτορρύθμισης στον εν λόγω κλάδο 
εξακολουθεί να υπάγεται στα ισχύοντα 
εθνικά καθεστώτα και στην αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εφαρμογής ενός 
υποχρεωτικού ελέγχου εξακρίβωσης από 
τρίτους προκειμένου να αποκλείονται από 
το παιχνίδι ανήλικοι ή άτομα που 
χρησιμοποιούν ψευδείς ταυτότητες. Κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ 
άλλων, ο έλεγχος του αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης, στοιχείων τραπεζικού 
λογαριασμού ή άλλου μοναδικού 
αναγνωριστικού. Η εξακρίβωση αυτή θα 
πρέπει να πραγματοποιείται προτού 

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 323
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. θεωρεί απαραίτητη μια ευρωπαϊκή 
ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, η οποία να στοχεύει 
στην εναρμόνιση των διαφόρων 
υφιστάμενων εθνικών συστημάτων, 
διατηρώντας ως προτεραιότητα την 
προστασία της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών και διασφαλίζοντας υψηλό 
επίπεδο διαφάνειας των δραστηριοτήτων 
και προστασίας των χρηστών· θεωρεί 
απαραίτητο μια τέτοια ρύθμιση να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον 
περιορισμό και την υπευθυνότητα της 
διαφήμισης, τη θέσπιση 
αποτελεσματικών συστημάτων 
καταχώρισης και εξακρίβωσης της 
ταυτότητας των χρηστών, τρόπους 
ελέγχου των χρηματικών συναλλαγών και 
περιορισμού στη χορήγηση πίστωσης· 

Or. it

Τροπολογία 324
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλιστεί 
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μεγαλύτερη ασφάλεια στο λογισμικό που 
χρησιμοποιείται στα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση και πιστεύει ότι είναι 
σκόπιμο να θεσπιστεί μια ελάχιστη κοινή 
πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή ίδιων 
παραμέτρων και προτύπων·

Or. it

Τροπολογία 325
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου 
υπηρεσίας όσο και του καταναλωτή, 
μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων, και την πρόληψη 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

διαγράφεται

(Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται κάτω από 
το πρώτο Κεφάλαιο.)

Or. en

Τροπολογία 326
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
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απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, (ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων), 
τα μέτρα αναγκαστικού χαρακτήρα που 
πρέπει να θεσπίσουν τα κράτη μέλη για 
τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των παικτών, την πρόληψη 
παραπλανητικών διαφημίσεων και την 
απαγόρευση της διαφήμισης από τους 
παράνομους φορείς εκμετάλλευσης·

Or. es

Τροπολογία 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

15. υποστηρίζει την άποψη ότι οι 
συστάσεις που πρόκειται να εκδώσει η 
Επιτροπή για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, καθώς επίσης 
την αντιμετώπιση της παράνομης 
προσφοράς υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, και θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων· ζητεί, επίσης, οι 
συστάσεις αυτές να αφορούν τον 
περιορισμό της διαφήμισης σε μορφές πιο 
υπεύθυνες, μη παραπλανητικές και που 
περιλαμβάνουν ένδειξη των κινδύνων 
ανάπτυξης παθολογιών με σοβαρές 
συνέπειες, καθώς και την πλήρη 
απαγόρευση διαφημίσεων που 
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προέρχονται από μη εγκεκριμένους 
φορείς·

Or. it

Τροπολογία 328
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

15. υποστηρίζει την άποψη ότι οι 
συστάσεις που πρόκειται να εκδώσει η 
Επιτροπή για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, καθώς επίσης 
την αντιμετώπιση της παράνομης 
προσφοράς υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων, την απαγόρευση 
διαφημίσεων που προέρχονται από μη 
εγκεκριμένους φορείς και την πρόληψη 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

Or. it

Τροπολογία 329
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
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πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων. 
Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά 
τη διαφήμιση, εξασφαλίζοντας, για 
παράδειγμα, ότι η διαφήμιση τυχερών 
παιχνιδιών περιλαμβάνει πράγματι 
σωστές πληροφορίες, δεν δελεάζει 
ανήλικα άτομα να παίξουν, δεν 
παρουσιάζεται σε μέσα ενημέρωσης που 
στοχεύουν σαφώς σε ανήλικα άτομα και 
περιλαμβάνει προειδοποίηση σχετικά με 
το όριο ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 330
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση μπορούν να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως ανηλίκων και άλλων ευάλωτων 
ατόμων, και την πρόληψη παραπλανητικών 
και υπερβολικών διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 331
Mitro Repo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου υπηρεσίας 
όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
μέσω μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

15. στηρίζει την άποψη ότι οι κοινές 
δράσεις για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τις υποχρεώσεις του παρόχου 
υπηρεσίας, διασφαλίζοντας υψηλό 
επίπεδο προστασίας των παικτών, ιδίως 
των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων 
ατόμων, και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 332
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου 
υπηρεσίας όσο και του καταναλωτή, 
μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων, και την πρόληψη 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

15. τονίζει ότι, όσον αφορά την ανάπτυξη 
προβληματικής ή παθολογικής εξάρτησης 
από τα τυχερά παιχνίδια, τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των παικτών, 
ιδίως ανηλίκων και άλλων ευάλωτων 
ατόμων, και την πρόληψη παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

Or. cs

Τροπολογία 333
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου 
υπηρεσίας όσο και του καταναλωτή, 
μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων, και την πρόληψη 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

15. υποστηρίζει την άποψη ότι οι 
προσεχείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την προστασία του 
καταναλωτή και τα κοινά πρότυπα
διαφήμισης για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να
περιλαμβάνουν μέτρα επιβολής τα οποία 
πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη 
μέλη για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των παικτών, ιδίως ανηλίκων 
και άλλων ευάλωτων ατόμων, και την 
πρόληψη παραπλανητικών διαφημίσεων, 
καθώς και την απαγόρευση της 
διαφήμισης από παράνομους φορείς 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 334
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου 
υπηρεσίας όσο και του καταναλωτή, 
μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων, και την πρόληψη 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα του 
καταναλωτή, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων 
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των παικτών, ιδίως ανηλίκων 
και άλλων ευάλωτων ατόμων, και την 
πρόληψη των διαφημίσεων·

Or. de
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Τροπολογία 335
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει να 
πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο του παρόχου 
υπηρεσίας όσο και του καταναλωτή, 
μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων 
ευάλωτων ατόμων, και την πρόληψη 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά 
πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση δεν πρέπει να 
συνεπάγονται υποβάθμιση των 
υφιστάμενων διατάξεων σε επίπεδο 
κράτους μέλους, ιδίως σε σχέση με μέτρα 
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των παικτών, ιδίως ανηλίκων 
και άλλων ευάλωτων ατόμων, καθώς και 
την πρόληψη παραπλανητικών και 
παράνομων διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 336
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στη σύστασή της ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών θα 
πρέπει να υποχρεούνται να προωθούν 
ενεργά τη χρήση αυτοπεριορισμών κατά 
τη στιγμή εγγραφής, καθώς και σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενων 
απωλειών· επιπλέον, ο αριθμός των 
λογαριασμών τυχερών παιχνιδιών θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έναν 
λογαριασμό ανά φορέα εκμετάλλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 337
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι ο περιορισμός ορισμένων 
ειδών και μέσων μετάδοσης διαφημίσεων 
είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να 
αποτρέπεται η συμμετοχή νέων ηλικίας 
κάτω των 18 ετών σε τυχερά παιχνίδια, 
καθώς και η επιδείνωση του φαινομένου 
της προβληματικής ή παθολογικής 
εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια·

Or. cs

Τροπολογία 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στις συστάσεις της σχετικά με την 
υπεύθυνη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών 
μια απαγόρευση της διαφήμισης 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση που στοχεύουν σε 
ανηλίκους, ιδίως στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης·

Or. en

Τροπολογία 339
Toine Manders
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ενθαρρύνει τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση να ενημερώνουν 
όλους τους χρήστες κατά τρόπο σαφή και 
μη διφορούμενο σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχουν τα τυχερά 
παιχνίδια·

Or. en

Τροπολογία 340
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς 
εκμετάλλευσης να προωθήσουν τον 
υπεύθυνο χαρακτήρα της διαφήμισης που 
αφορά τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας 
σύνδεση· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
κατάρτισης ενός κώδικα δεοντολογίας ή 
θέσπισης ελάχιστων ευρωπαϊκών 
κανόνων για τον εν λόγω τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 341
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να εγκρίνει σύσταση σχετικά 
με την υπεύθυνη διαφήμιση τυχερών 
παιχνιδιών· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της το γεγονός ότι οι ανήλικοι δεν 
αποτελούν κανονικά ομάδα-στόχο για τη 
διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών, καθώς 
δεν έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τον 
νόμο, να παίζουν τυχερά παιχνίδια· 
συνιστά να μην παρουσιάζεται η 
διαφήμιση όταν συνδέεται με περιεχόμενο 
που εστιάζει συγκεκριμένα σε ανηλίκους· 

Or. en

Τροπολογία 342
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. ζητεί τη θέσπιση κοινών ελάχιστων 
προτύπων για τη διαφήμιση των τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, με 
σκοπό την προστασία των ευάλωτων 
ομάδων καταναλωτών·

Or. cs

Τροπολογία 343
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. θεωρεί ότι η διαφήμιση πρέπει να 
διενεργείται με κοινωνικά υπεύθυνο 
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τρόπο και, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή προειδοποίηση για τις 
επιπτώσεις της παθολογικής εξάρτησης 
από τα τυχερά παιχνίδια·

Or. cs

Τροπολογία 344
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. ζητεί η μελλοντική σύσταση σχετικά 
με την υπεύθυνη διαφήμιση τυχερών 
παιχνιδιών να συμπεριλαμβάνει κοινά 
ελάχιστα πρότυπα που παρέχουν επαρκή 
προστασία για τους ευάλωτους 
καταναλωτές, διατηρώντας ταυτόχρονα 
τη δυνατότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να 
αποτελούν χορηγούς διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 345
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
με εμπειρογνώμονες που ειδικεύονται στο 
θέμα της προβληματικής και 
παθολογικής εξάρτησης από τυχερά 
παιχνίδια ώστε να διερευνηθεί η 
δυνατότητα περιορισμού ορισμένων 
ειδών διαφήμισης· είναι της άποψης ότι η 
απαγόρευση της παραπλανητικής 
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διαφήμισης, της πριμοδότησης ή της 
ενίσχυσης της ζήτησης χρησιμοποιώντας 
παίκτες που έχουν ήδη εγγραφεί θα 
συνέβαλλε στην προστασία των ανηλίκων 
και άλλων ευάλωτων ομάδων·

Or. cs

Τροπολογία 346
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης· 
ζητεί, συνεπώς, τον εξορθολογισμό και 
την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 347
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για 

διαγράφεται
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την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης· 
ζητεί, συνεπώς, τον εξορθολογισμό και 
την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

(Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο τρίτο 
κεφάλαιο.)

Or. en

Τροπολογία 348
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης·
ζητεί, συνεπώς, τον εξορθολογισμό και 
την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· ζητεί τον εξορθολογισμό και 
την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία 349
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα παράνομων 
φορέων εκμετάλλευσης· ζητεί, συνεπώς, 
τον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

16. συνιστά την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
καθώς και για μέτρα αναγκαστικού 
χαρακτήρα, όπως οι «μαύροι» κατάλογοι 
και η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
παράνομους ιστότοπους, η ανάπτυξη 
ασφαλών και ανιχνεύσιμων λύσεων 
πληρωμών και τα μέτρα παρεμπόδισης 
των συναλλαγών, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι οι καταναλωτές δεν θα οδηγηθούν στα 
δίχτυα παράνομων φορέων 
εκμετάλλευσης· ζητεί, συνεπώς, τον 
εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης από τα κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν

16. συνιστά τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για 
την ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης, καθώς και για 
μέτρα εφαρμογής, όπως οι μαύρες λίστες 
και ο αποκλεισμός ιστότοπων που τελούν 
υπό τη διαχείριση παράνομων φορέων 
εκμετάλλευσης, για τον προσδιορισμό 
ασφαλών και ανιχνεύσιμων μέσων 
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τους καταναλωτές στα δίχτυα παράνομων 
φορέων εκμετάλλευσης· ζητεί, συνεπώς, 
τον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

πληρωμής και για μέτρα σχετικά με το 
πάγωμα των συναλλαγών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν 
οδηγούνται στα δίχτυα παράνομων 
φορέων·

Or. pt

Τροπολογία 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης· 
ζητεί, συνεπώς, τον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για την 
ταυτοποίηση και υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης των παικτών· ζητεί, συνεπώς 
τον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα 
την επιβολή στους καταναλωτές 
υπερβολικού γραφειοκρατικού φόρτου, ο 
οποίος ενδέχεται να καταστήσει 
περισσότερο ελκυστικές τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από παράνομους φορείς 
εκμετάλλευσης·

Or. it

Τροπολογία 352
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων 
ασφαλείας για την ηλεκτρονική 
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διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν τους 
καταναλωτές στα δίχτυα παράνομων 
φορέων εκμετάλλευσης· ζητεί, συνεπώς, 
τον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

ταυτοποίηση και διασυνοριακές υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης· διαπιστώνει 
ότι οι διαφορετικές διαδικασίες 
καταχώρησης στην ΕΕ δημιουργούν 
διοικητικά βάρη για τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να ενεργήσουν 
αποτρεπτικά για τους καταναλωτές·
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 
θέσπιση οδηγίας σχετικά με την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και την 
επαλήθευση της ταυτότητας που θα 
επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα εθνικών 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
όπου υπάρχουν·

Or. en

Τροπολογία 353
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης· 
ζητεί, συνεπώς, τον εξορθολογισμό και 
την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

16. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά 
με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής επαλήθευσης· 
ζητεί από τα κράτη μέλη τον 
εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα παράνομων 
φορέων εκμετάλλευσης· ζητεί, συνεπώς, 
τον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

16. συνιστά την καθιέρωση κοινών 
προτύπων της ΕΕ για την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και διασυνοριακές υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης, καθώς και για 
μέτρα επιβολής, όπως η καταχώρηση σε 
μαύρη λίστα και ο αποκλεισμός 
παράνομων ιστοσελίδων, ο ορισμός 
ασφαλών και ανιχνεύσιμων τρόπων 
πληρωμής και τα μέτρα αποκλεισμού 
συναλλαγών προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να οδηγηθούν στα δίχτυα 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης· ζητεί, 
συνεπώς, από τα κράτη μέλη τον 
εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης, κυρίως για να μην 
επιτρέπεται η πρόσβαση σε προϊόντα 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση από μη ταυτοποιημένους 
χρήστες και ανήλικους παίκτες·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και 
πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης· διαπιστώνει ότι οι 

16. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά 
με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής επαλήθευσης,
καθώς και σχετικά με μέτρα επιβολής, 
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διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης 
στην ΕΕ υπονομεύουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν 
τους καταναλωτές στα δίχτυα παράνομων 
φορέων εκμετάλλευσης· ζητεί, συνεπώς, 
τον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

όπως η καταχώρηση σε μαύρη λίστα και 
η απαγόρευση παράνομων ιστοσελίδων, ο 
ορισμός ασφαλών και ανιχνεύσιμων 
τρόπων πληρωμής και τα μέτρα 
απαγόρευσης συναλλαγών προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να οδηγηθούν στα δίχτυα 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης, ζητεί, 
συνεπώς, από τα κράτη μέλη τον 
εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση 
διαδικασιών καταχώρησης και 
ταυτοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 356
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί η εξυπηρέτηση πελατών να 
παρέχεται πάντοτε στη μητρική γλώσσα 
του παίκτη και όλα τα κείμενα να 
συντάσσονται από άτομα που έχουν ως 
μητρική την εκάστοτε γλώσσα·

Or. cs

Τροπολογία 357
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να 
καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να 
προστατεύσει τους ανήλικους και να 
περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
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την πρόσβασή τους σε ιστότοπους 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 358
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών, που 
ισχύουν μόνο για νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης και τους καταναλωτές 
τους, θα πρέπει να πλαισιώνονται από 
συνδυασμό προληπτικών και 
κατασταλτικών μέτρων επιβολής για τη 
μείωση της επαφής των πολιτών με μη 
εξουσιοδοτημένους φορείς 
εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει την επιλογή ενός νομικώς 
δεσμευτικού μέσου που αναγκάζει 
τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών 
και άλλους παράγοντες των συστημάτων 
πληρωμής εντός της ΕΕ να μπλοκάρουν, 
με βάση λευκές λίστες των κρατών 
μελών, συναλλαγές μεταξύ των πελατών 
τους και φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών που δεν έχουν άδεια στην 
επικράτεια δικαιοδοσίας τους, χωρίς να 
εμποδίζουν τις νόμιμες συναλλαγές· 

Or. en

Τροπολογία 359
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
περισσότερη δράση προκειμένου να 
εμποδίζουν παράνομους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
απευθείας σύνδεση, καταχωρώντας, για 
παράδειγμα, σε μαύρη λίστα τους φορείς 
αυτούς, προκειμένου να απαγορεύεται 
στις τράπεζες και τις εταιρείες 
πιστωτικών κρατών να επιτρέπουν 
οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των 
πελατών τους και των παράνομων αυτών 
φορέων εκμετάλλευσης τυχερών
παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής 
αυστηρών και αξιόπιστων συστημάτων 
επαλήθευσης ηλικίας και ταυτότητας, 
καθώς και την εφαρμογή αυστηρών 
ορίων απωλειών που ορίζονται από τον 
ίδιο τον παίκτη προτού ξεκινήσει να 
παίζει οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι· 
τονίζει τη σημασία των ισχυρών 
διαδικασιών ταυτοποίησης ιδίως για να 
μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε προϊόντα 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση από ανήλικους και άλλους 
ευάλωτους παίκτες·

Or. en



PE508.193v03-00 184/216 AM\933917EL.doc

EL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. τονίζει τη σημασία της 
χρηματοδότησης που παρέχεται από τα 
τυχερά παιχνίδια για σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος, ζητεί να αναγνωριστούν 
και να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και η βιώσιμη συμβολή 
των λαχειοφόρων αγορών στην κοινωνία 
σε κάθε συντονισμένη προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 362
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. συνιστά την αυστηρή ρύθμιση ή την 
απαγόρευση, κατόπιν αξιολόγησης σε 
κάθε κράτος μέλος, των επικίνδυνων 
μορφών παιχνιδιών·

Or. es

Τροπολογία 363
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί αναγκαία μια παρέμβαση που 
θα στοχεύει στην προσέγγιση των 
φορολογικών καθεστώτων που ισχύουν 
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για τα τυχερά παιχνίδια, ώστε να 
αποφευχθούν τα δυσανάλογα φορολογικά 
πλεονεκτήματα που ευνοούν τη διάδοση 
και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια σε
απευθείας σύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 364
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί αναγκαία μια παρέμβαση που 
θα στοχεύει στην προσέγγιση των 
φορολογικών καθεστώτων που ισχύουν 
για τα τυχερά παιχνίδια, ώστε να 
αποφευχθούν τα δυσανάλογα φορολογικά 
πλεονεκτήματα που ευνοούν τη διάδοση 
και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 365
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επικροτεί την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ώστε να 
συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές 
τυχερών παιχνιδιών που βασίζονται σε 
προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο· ζητεί 
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από την Επιτροπή να εξασφαλίσει συνεπή 
εφαρμογή των διατάξεων σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη αξιολόγησης κινδύνων βάσει 
πραγματικών λόγων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. ζητεί την αυστηρή ρύθμιση ή την 
απαγόρευση, κατόπιν αξιολόγησης που 
διεξάγεται στο επίπεδο κάθε κράτους 
μέλους, των επικίνδυνων μορφών 
τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 367
Patricia van der Kammen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών–
μπορούν να εντοπιστούν πρόσθετες 
διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

διαγράφεται
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Or. nl

Τροπολογία 368
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών–
μπορούν να εντοπιστούν πρόσθετες 
διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 369
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών–
μπορούν να εντοπιστούν πρόσθετες 
διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
εξάρτησης από εξωτερικούς παρόχους 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών–
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις κατά 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· επισημαίνει τις 
προτάσεις της Επιτροπής για θέσπιση 
νομοθεσίας ώστε να ενισχυθούν 
περαιτέρω οι άμυνες της ΕΕ κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 370
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών– μπορούν 
να εντοπιστούν πρόσθετες διασφαλίσεις 
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες στο 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

17. επισημαίνει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών– μπορούν 
να εντοπιστούν πρόσθετες διασφαλίσεις 
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες στο 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 371
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών–
μπορούν να εντοπιστούν πρόσθετες 
διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση ενέχουν 
σχετικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Για την 
αποτροπή και την καταπολέμηση της 
απάτης και των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν διεθνή συνεργασία και 
συντονισμό μεταξύ εθνικών αρχών 
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στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

τυχερών παιχνιδιών, εθνικής αστυνομίας 
και εθνικών αρχών επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 372
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών–
μπορούν να εντοπιστούν πρόσθετες 
διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

17. σημειώνει ότι απαιτούνται επαρκή
μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
μέσω τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση, υποστηρίζει ως προς αυτό την 
ένταξη των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση στο πεδίο εφαρμογής 
του μελλοντικού νομοθετικού πλαισίου 
σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες 1 στην ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία της διαφάνειας 
στον τομέα τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και καλεί, ως προς 
αυτό, την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα υποχρεωτικής ετήσιας 
υποβολής έκθεσης σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των 
φορέων εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 373
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

                                               
1 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2013)0045). 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν 
εντάσσονται σε περιβάλλον που λειτουργεί 
με μετρητά και ότι –δεδομένης της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών–
μπορούν να εντοπιστούν πρόσθετες 
διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση είναι ένα 
περιβάλλον συναλλαγών του πελάτη 
χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας 
(CNP) και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
εντοπιστούν πρόσθετες διασφαλίσεις κατά 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες στις διαδικασίες παρόχων 
υπηρεσιών, όπως μια αξιόπιστη 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση κατά το στάδιο 
της καταχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι ο σημαντικός κύκλος 
εργασιών της αγοράς τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση την καθιστά 
ελκυστική για το οργανωμένο έγκλημα 
και ευάλωτη σε ποινικά αδικήματα όπως 
η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες· τονίζει ότι οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες, η διαφθορά 
και τα παράνομα στοιχήματα αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα και ότι η 
καταπολέμηση και δίωξή του μέσω του 
ποινικού δικαίου πρέπει να 
πραγματοποιούνται με συνέπεια και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. de
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Τροπολογία 375
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι τα ισχυρά συστήματα 
καταχώρησης και αναμφισβήτητης 
επαλήθευσης συνιστούν καίρια εργαλεία 
για την πρόληψη τυχόν κατάχρησης των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση, όπως η νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες· η 
επαλήθευση της ταυτότητας μπορεί να 
επωφεληθεί από ήδη υφιστάμενες και 
αναπτυσσόμενες δομές τυχερών 
παιχνιδιών, όπως συστήματα 
επαλήθευσης σε απευθείας σύνδεση 
τραπεζών και πιστωτικών καρτών·

Or. en

Τροπολογία 376
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε 
συναλλαγή για την οποία υπάρχουν 
υποψίες πιθανής σύνδεσης με 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή άλλη εγκληματική 
δραστηριότητα αναφέρεται σύμφωνα με 
την τρίτη οδηγία για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(2005/60/EΚ)·

Or. en
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Τροπολογία 377
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επικροτεί την πρόταση επέκτασης 
των διατάξεων της οδηγίας κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες1 ώστε να 
συμπεριληφθούν όλες οι μορφές τυχερών 
παιχνιδιών· σημειώνει ότι οποιαδήποτε 
αξιολόγηση του κινδύνου που συνδέεται 
με τυχερά παιχνίδια σε απευθείας 
σύνδεση θα πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενική κρίση των αποδεικτικών 
στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για επέκταση της οδηγίας για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
στα τυχερά παιχνίδια, με σκοπό να 
διασφαλιστεί μια περισσότερο 
αποτελεσματική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση του εν λόγω εγκληματικού 
φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

                                               
1 COM (2013) 45 τελικό, Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
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Or. it

Τροπολογία 379
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. πιστεύει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση συνιστούν επικίνδυνη 
ευκαιρία για νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και, ως εκ 
τούτου, κρίνει σκόπιμη την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες σε όλες τις μορφές 
τυχερών παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε 
απευθείας σύνδεση· 

Or. it

Τροπολογία 380
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. πιστεύει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση συνιστούν επικίνδυνη 
ευκαιρία για νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και, ως εκ 
τούτου, κρίνει σκόπιμη την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες σε όλες τις μορφές 
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τυχερών παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε 
απευθείας σύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 381
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει ότι είναι απολύτως 
απαραίτητο να μην επιτρέπεται σε 
οποιονδήποτε παίκτη να δημιουργεί 
περισσότερους από έναν λογαριασμούς 
τυχερών παιχνιδιών ανά εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών να 
θεσπίσουν μέτρα και συντονισμένες 
στρατηγικές, καθώς επίσης ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών με στόχο τη μελέτη και 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος 
στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση·

Or. it
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Τροπολογία 383
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. επιμένει ότι μια διαδικασία 
καταχώρησης πρέπει να περιλαμβάνει, 
ως υποχρεωτικό στοιχείο που 
καθορίζεται και ορίζεται από τον παίκτη, 
τα μέγιστα όρια απωλειών για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· κατ’ 
ελάχιστον, το χαρακτηριστικό αυτό 
πρέπει να περιλαμβάνεται σε παιχνίδια με 
σύντομη συχνότητα επανάληψης·

Or. en

Τροπολογία 384
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. έχει την άποψη ότι όλες οι εταιρείες 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση που λειτουργούν στον χώρο της 
ΕΕ πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ως 
νόμιμες εταιρείες στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 385
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ε. τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσδιορίσουν και να ορίσουν την 
αρμόδια δημόσια αρχή που αναλαμβάνει 
την παρακολούθηση τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας σύνδεση· η αρχή θα 
εξουσιοδοτείται επίσης να παρεμβαίνει σε 
περίπτωση τυχόν ύποπτου τυχερού 
παιχνιδιού σε απευθείας σύνδεση· θα 
πρέπει επίσης να ζητείται από τις 
εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να 
ενημερώνουν την αρχή σχετικά με τυχόν 
ύποπτη δραστηριότητα τυχερών 
παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 386
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17στ. τονίζει την ανάγκη για στενή 
συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και 
αρχών της ΕΕ για την αποτροπή τυχόν 
εγκληματικής δραστηριότητας και 
εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια·

Or. en

Τροπολογία 387
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η καταπολέμηση 18. τονίζει ότι η καταπολέμηση 
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προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων αρχών, των φορέων επιβολής 
του νόμου, της αθλητικής βιομηχανίας, 
των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών και των ρυθμιστικών αρχών για 
τα τυχερά παιχνίδια, ενόψει του 
διακρατικού χαρακτήρα των 
προσυνεννοημένων αγώνων·

προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ 
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, 
της αθλητικής βιομηχανίας, των φορέων 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, των 
ρυθμιστικών αρχών για τα τυχερά 
παιχνίδια, των αθλητών και των 
φιλάθλων, ενόψει του διακρατικού 
χαρακτήρα των προσυνεννοημένων 
αγώνων·

Or. en

Τροπολογία 388
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η καταπολέμηση 
προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων αρχών, των φορέων επιβολής 
του νόμου, της αθλητικής βιομηχανίας, 
των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών και των ρυθμιστικών αρχών για 
τα τυχερά παιχνίδια, ενόψει του 
διακρατικού χαρακτήρα των 
προσυνεννοημένων αγώνων·

18. τονίζει ότι η καταπολέμηση 
προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων αρχών, των φορέων επιβολής 
του νόμου, της αθλητικής βιομηχανίας, 
των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών και των ρυθμιστικών αρχών για 
τα τυχερά παιχνίδια, ενόψει του 
διακρατικού χαρακτήρα των 
προσυνεννοημένων αγώνων· ειδικότερα, 
πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα 
εντοπίζονται οι φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών που προβαίνουν σε 
παράνομες δραστηριότητες, όπως 
προσυνεννοημένοι αγώνες ή στοιχήματα 
για αγώνες στους οποίους εμπλέκονται 
κατά κύριο λόγο ανήλικοι, και ότι θα τους 
απαγορεύεται η άσκηση αυτών των 
δραστηριοτήτων·

Or. de
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Τροπολογία 389
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η καταπολέμηση 
προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων αρχών, των φορέων επιβολής 
του νόμου, της αθλητικής βιομηχανίας, 
των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών και των ρυθμιστικών αρχών για 
τα τυχερά παιχνίδια, ενόψει του 
διακρατικού χαρακτήρα των 
προσυνεννοημένων αγώνων·

18. τονίζει ότι η καταπολέμηση 
προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων αρχών, των φορέων επιβολής 
του νόμου, της αθλητικής βιομηχανίας, 
των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών και των ρυθμιστικών αρχών για 
τα τυχερά παιχνίδια, ενόψει του 
διακρατικού χαρακτήρα των 
προσυνεννοημένων αγώνων·

υπενθυμίζει τη ρητή απαγόρευση που 
ισχύει για τους αθλητές και για το 
περιβάλλον τους να στοιχηματίζουν σε 
αθλητικές εκδηλώσεις με τις οποίες 
σχετίζονται·

Or. fr

Τροπολογία 390
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι οι προσυνεννοημένοι 
αγώνες πρέπει να καταπολεμούνται μέσω 
αυστηρής επιβολής του νόμου, 
συμπεριλαμβανομένης της ένταξης των 
προσυνεννοημένων αγώνων στα ποινικά 
αδικήματα στις επικράτειες δικαιοδοσίας 
των κρατών μελών, καθώς και μέσω 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών, της Ευρωπόλ 
και της Ιντερπόλ·
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Or. en

Τροπολογία 391
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι οι δράσεις που 
απαιτούνται για μια αποτελεσματική 
καταπολέμηση των προσυνεννοημένων 
αγώνων και λοιπών εγκληματικών και 
δόλιων δραστηριοτήτων στον αθλητισμό 
επικεντρώνονται στην επιβολή του νόμου, 
την εκπαίδευση και την προφύλαξη όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών στον 
αθλητισμό, καθώς και στην καλύτερη 
διακυβέρνηση των αθλητικών 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 392
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. σημειώνει ότι οι προσυνεννοημένοι 
αγώνες αφορούν αγορές τυχερών 
παιχνιδιών τόσο εκτός απευθείας 
σύνδεσης όσο και σε απευθείας σύνδεση· 
υπογραμμίζει ότι στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, οι προσυνεννοημένοι 
αγώνες που συνδέονται με στοιχήματα σε 
απευθείας σύνδεση πραγματοποιούνται 
μέσω φορέων εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών που εδρεύουν σε μη 
ρυθμισμένες αγορές εκτός της ΕΕ· 
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Or. en

Τροπολογία 393
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. συνιστά στα κράτη μέλη τον 
καθορισμό κοινού ελάχιστου ποσοστού 
των εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια που 
θα διανέμεται σε αθλητικές ενώσεις, οι 
οποίες πρέπει να διασφαλίσουν με αυτά 
τη βιώσιμη και κατανεμημένη ανά είδος 
αθλήματος χρηματοδότηση για τον 
αθλητισμό της βάσης·

Or. de

Τροπολογία 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί την απαγόρευση των 
στοιχημάτων κατά τη διάρκεια 
«ζωντανών» αγώνων, όπου είναι δυνατός 
ο στοιχηματισμός –διαδικτυακά και 
ανώνυμα– σε διαρκώς μεταβαλλόμενες 
ποσοστώσεις και φάσεις και τα οποία 
επιτρέπουν επομένως σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την προσυνεννόηση των αγώνων·

Or. de

Τροπολογία 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί όλες τις αθλητικές 
ομοσπονδίες να δεσμευτούν ότι θα 
εφαρμόζουν πρακτικές χρηστής 
διακυβέρνησης προκειμένου να 
περιοριστεί ο κίνδυνος να πέσουν θύμα 
προσυνεννοημένων αγώνων·

Or. en

Τροπολογία 396
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της 
αποτροπής προσυνεννοημένων αγώνων, 
ιδίως τη σημασία εκπαίδευσης των 
αθλητικών παραγόντων (αθλητών, 
διαιτητών, αξιωματούχων αγώνα, 
προσωπικού και της συνοδείας τους) 
όσον αφορά τους κινδύνους των 
προσυνεννοημένων αγώνων· επικροτεί, 
ως προς αυτό, την πρόσφατη 
Προπαρασκευαστική Δράση 2012 της 
Επιτροπής που υποστηρίζει έργα 
διεθνικής εκπαίδευσης για την 
καταπολέμηση των προσυνεννοημένων 
αγώνων· 

Or. en

Τροπολογία 397
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι η δημιουργία ενός 
νομικού δεσμού μεταξύ διοργανωτών 
αθλητικών εκδηλώσεων και φορέων 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, με σκοπό την άσκηση 
ηθικού και οικονομικού ελέγχου επί των 
στοιχημάτων που τοποθετούνται σε 
αθλητικές εκδηλώσεις, θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ακεραιότητας του 
αθλητισμού·

Or. en

Τροπολογία 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι στα περισσότερα κράτη μέλη ο τομέας 
του αθλητισμού έχει χαμηλή οικονομική 
ανταποδοτικότητα από τις 
δραστηριότητες εμπορικών στοιχημάτων 
μολονότι αποτελεί τον κύριο τομέα 
δραστηριότητας για στοιχήματα σε 
απευθείας σύνδεση· ζητεί από την 
Επιτροπή να δρομολογήσει μια 
πρωτοβουλία για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων κυριότητας των 
διοργανωτών αθλητικών αγώνων, έτσι 
ώστε οι αθλητικές ομοσπονδίες να 
εξασφαλίζουν δίκαιη οικονομική 
ανταποδοτικότητα·  συνιστά τον 
καθορισμό κοινού ελάχιστου ποσοστού 
εσόδων από αθλητικά στοιχήματα που θα 
διανέμεται εκ νέου στις αθλητικές 
ομοσπονδίες, οι οποίες πρέπει να 
εξασφαλίζουν βιώσιμη χρηματοδότηση 
για τον αθλητισμό της βάσης και 
αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών 
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αθλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 399
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
αθλητικές ομοσπονδίες να ενημερώνουν 
και να εκπαιδεύουν καταλλήλως τους 
καταναλωτές και τους αθλητές, τόσο 
τους ερασιτέχνες όσο και τους 
επαγγελματίες, σχετικά με την 
ακεραιότητα στον αθλητισμό· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει την 
αποτελεσματικότερη ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών στον τομέα της 
καταπολέμησης των προσυνεννοημένων 
αγώνων· υπενθυμίζει ότι αναμένεται 
σημαντική πρόοδος στον εν λόγω τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 400
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί αποτελεσματική δικαστική 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη 
συντονισμένης δράσης στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιμά ότι η εν 
λόγω συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει 
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επειγόντως στη δημιουργία ενός 
οργανισμού για την καταπολέμηση της 
προσβολής της ακεραιότητας των 
αθλητικών εκδηλώσεων και την 
οικονομική ρύθμιση του αθλητισμού σε 
διεθνές επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 401
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. τονίζει ότι μια προσέγγιση από κάτω 
προς τα πάνω, που συνίσταται σε διάλογο 
με τους αθλητές, τις ενώσεις τους, τις 
αθλητικές ομοσπονδίες και τους 
φιλάθλους, με σκοπό την εισαγωγή 
κωδίκων συμπεριφοράς, την προώθηση 
της εκπαίδευσης ενάντια στους 
προσυνεννοημένους αγώνες και την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με το θέμα αυτό, πρέπει να συμπληρώνει 
την προσέγγιση επιβολής του νόμου 
σχετικά με την πρόληψη των 
προσυνεννοημένων αγώνων·

Or. en

Τροπολογία 402
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της ανάμιξης των 
αθλητικών οργανώσεων σε 
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δραστηριότητες διαφθοράς, όπως οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες ή η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, πρέπει να απευθύνονται 
σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες 
(αξιωματούχοι, ιδιοκτήτες, διευθυντές, 
μεσάζοντες, παίκτες, διαιτητές και 
φίλαθλοι) και όλες τις οργανώσεις (όμιλοι, 
πρωταθλήματα, ομοσπονδίες κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 403
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. αναγνωρίζει ότι η παροχή υπηρεσιών 
αθλητικών στοιχημάτων αποτελεί μια 
μορφή εμπορικής χρήσης των αθλητικών 
αγώνων· συνιστά την ανάπτυξη μοντέλων 
από τα κράτη μέλη ώστε να 
εξασφαλίζεται δίκαιη οικονομική 
ανταποδοτικότητα από έσοδα τυχερών 
παιχνιδιών προς όφελος όλων των 
επιπέδων επαγγελματικού και 
ερασιτεχνικού αθλητισμού, αλλά και ως 
μέσο για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης προσυνεννοημένων 
αγώνων που σχετίζονται με στοιχήματα·

Or. en

Τροπολογία 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη 
διακυβέρνηση θα ενισχύσει τα αθλήματα, 
καθώς και την αντίσταση των επιμέρους 
αθλητών στη διαφθορά και τις δόλιες 
δραστηριότητες· η εφαρμογή βασικών 
αρχών ορθής διακυβέρνησης, η 
οικονομική και λειτουργική διαφάνεια και 
η υποχρέωση λογοδοσίας, καθώς και η 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 
είναι βασικής σημασίας· υπογραμμίζει ότι 
οι ενέργειες που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση των 
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπών 
εγκληματικών και δόλιων 
δραστηριοτήτων στον αθλητισμό πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη την επιβολή του 
νόμου, την εκπαίδευση σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχουν οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες που 
σχετίζονται με στοιχήματα, καθώς και 
την καλύτερη διακυβέρνηση των 
αθλητικών οργανώσεων, και θα πρέπει να 
αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 405
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
την προτεραιότητα που δίνεται στη 
διαφθορά στον αθλητισμό όσον αφορά 
την αποτελεσματική εφαρμογή του 
κράτους δικαίου· 

Or. en
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Τροπολογία 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες και 
τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών να συμπεριλάβουν στον 
κώδικα συμπεριφοράς μια απαγόρευση 
των στοιχημάτων επί των λεγόμενων 
αρνητικών συμβάντων, όπως κίτρινες 
κάρτες ή πέναλτι, κατά τη διάρκεια 
αγώνα ή εκδήλωσης·

Or. en

Τροπολογία 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επισημαίνει τη σημασία της 
υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο τρέχον έργο που διεξάγεται στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τη διαπραγμάτευση μιας διεθνούς 
σύμβασης για την προστασία και την 
προώθηση της ακεραιότητας του 
αθλητισμού, και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει έναν ομοιόμορφο 
ορισμό της αθλητικής απάτης ως ποινικό 
αδίκημα, που θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στη νομοθεσία όλων των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 408
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναγάγουν την εν λόγω απάτη σε ποινικό 
αδίκημα, ώστε να επιβάλλονται 
αποτελεσματικές κυρώσεις για τη 
χειραγώγηση των αθλητικών 
στοιχημάτων και των αποτελεσμάτων 
αγώνων·

Or. fr

Τροπολογία 409
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 
αγοράς των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση δεν πρέπει να 
οδηγήσει στη μείωση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται στον 
τομέα του αθλητισμού μέσω της 
διάθεσης των εσόδων των τυχερών 
παιχνιδιών· θεωρεί ότι πρέπει να 
εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι 
χρηματοδότησης που θα αφορούν τους 
φορείς εκμετάλλευσης του αθλητικού 
στοιχήματος· ζητεί την εκπόνηση 
ισορροπημένων λύσεων που θα αποβούν 
προς όφελος τόσο των φορέων 
εκμετάλλευσης όσο και του αθλητικού 
κινήματος· 

Or. fr
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Τροπολογία 410
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. τονίζει την ανάγκη εξέτασης της 
δυνατότητας απαγόρευσης των 
προσυνεννοημένων αγώνων όποτε είναι 
δυνατή η πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων στοιχημάτων κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, μεταξύ άλλων, για το 
πρώτο σουτ για γκολ, το ελεύθερο σουτ 
και την κίτρινη κάρτα σε έναν 
ποδοσφαιρικό αγώνα·

Or. en

Τροπολογία 411
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη 
διακυβέρνηση θα ενισχύσει την 
αντίσταση του αθλητισμού στη διαφθορά 
και τις δόλιες δραστηριότητες· η 
εφαρμογή βασικών αρχών ορθής 
διακυβέρνησης, η οικονομική και 
λειτουργική διαφάνεια και η υποχρέωση 
λογοδοσίας, καθώς και η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως σε σχέση 
με τους αθλητές και τους συλλόγους τους, 
είναι βασικής σημασίας· αναγνωρίζει ότι 
η βιώσιμη χρηματοδότηση αθλητικών 
οργανώσεων (ομίλων, πρωταθλημάτων 
και ομοσπονδιών) δημιουργεί ένα 
περιβάλλον όπου είναι λιγότερο πιθανόν 
να προκύψουν προσυνεννοημένοι αγώνες·

Or. en
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Τροπολογία 412
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη 
συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση 
των προσυνεννοημένων αγώνων· καλεί 
την Επιτροπή να αναλάβει τα ηνία με 
σκοπό τη δημιουργία μιας παγκόσμιας 
πλατφόρμας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
και τον συντονισμό των κοινών δράσεων 
πρόληψης και επιβολής του νόμου μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών, αθλητικών 
οργανώσεων, αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών και φορέων 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

Or. en

Τροπολογία 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. επαναλαμβάνει σθεναρά την ανάγκη 
για μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο από την Επιτροπή· προτείνει, 
επομένως, τη συγκρότηση ενός κέντρου 
για την καταπολέμηση των 
προσυνεννοημένων αγώνων, το οποίο 
αναλαμβάνει τη συλλογή, την ανταλλαγή, 
την ανάλυση και τη διάδοση 
πληροφοριών και αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τους 
προσυνεννοημένους αγώνες και τη 
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διαφθορά στον αθλητισμό, στην Ευρώπη 
και πέραν αυτής· το κέντρο αυτό θα 
πρέπει επίσης να συγκεντρώνει τις 
βέλτιστες πρακτικές για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στον 
αθλητισμό και να προωθεί έννοιες ορθής 
διακυβέρνησης στον αθλητισμό·

Or. en

Τροπολογία 414
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. καλεί τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
μια πιθανή σύμβαση για τους 
προσυνεννοημένους αγώνες, να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή των 
προσυνεννοημένων αγώνων, τα οποία θα 
πρέπει να είναι αποτρεπτικά, 
αποτελεσματικά, αναλογικά και να 
εξετάζονται κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τον συντονισμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την 
εξακρίβωση και την απαγόρευση των
φορέων εκμετάλλευσης στοιχημάτων σε 
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απευθείας σύνδεση που ασκούν 
παράνομες δραστηριότητες όπως, μεταξύ 
άλλων, προσυνεννοημένους αγώνες ή 
στοιχήματα επί παιδικών αγώνων στους 
οποίους εμπλέκονται ανήλικοι·

Or. en

Τροπολογία 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. ζητεί την έγκριση, σε εθνικό επίπεδο, 
αποτελεσματικών μέτρων για την 
αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, 
κυρίως αποφεύγοντας στοιχήματα από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον 
κόσμο του αθλητισμού επί αγώνων στους 
οποίους εμπλέκονται· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν τις πλέον 
επικίνδυνες μορφές στοιχημάτων, ιδίως 
τις ανταλλαγές στοιχημάτων και τα 
στοιχήματα σε ανοίγματα τιμών·

Or. en

Τροπολογία 417
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. ζητεί ρητώς από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να θεσπίσει πλαίσιο για τα πλέον 
επικίνδυνα στοιχήματα, απαγορεύοντας, 
κυρίως, τον στοιχηματισμό σε αθλητικές 
εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν 
αποκλειστικά ανήλικοι·
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Or. fr

Τροπολογία 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει σθεναρά όλα τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν ρητά τους 
προσυνεννοημένους αγώνες στο εθνικό 
ποινικό τους δίκαιο, να ορίσουν 
κατάλληλες ελάχιστες κοινές κυρώσεις 
και να διασφαλίσουν ότι 
αντιμετωπίζονται τα υπάρχοντα κενά με 
τρόπο που σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση 
των προσυνεννοημένων αγώνων και 
λοιπών μορφών αθλητικής απάτης πρέπει 
να εστιάζει στην επιβολή του νόμου, την 
εκπαίδευση και την πρόληψη, καθώς και 
στην ορθή διακυβέρνηση των αθλητικών 
φορέων·

Or. en
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Τροπολογία 420
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. συνιστά τη θέσπιση κοινών και 
ενιαίων προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδό 
για την εφαρμογή διαδικασιών 
καταχώρισης και ταυτοποίησης των 
παικτών, μέσω των οποίων θα καταστεί 
δυνατή η πρόληψη των κινδύνων απάτης 
και νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες που 
συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση·

Or. fr

Τροπολογία 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους που σχετίζονται με 
αθλητικά στοιχήματα, όπως τα 
στοιχήματα σε κόρνερ, ελεύθερα σουτ, 
επαναφορές της μπάλας στο παιχνίδι και 
κίτρινες κάρτες·

Or. en

Τροπολογία 422
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. καλεί την Επιτροπή να εγκαταστήσει 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης 
για τις ρυθμιστικές αρχές στοιχημάτων 
προκειμένου να ανταλλάσσονται γρήγορα 
πληροφορίες σχετικά με 
προσυνεννοημένες αθλητικές εκδηλώσεις·

Or. en

Τροπολογία 423
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. στηρίζει τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση 
σχεδίου διεθνούς σύμβασης για την 
καταπολέμηση της χειραγώγησης των 
αποτελεσμάτων αθλητικών εκδηλώσεων, 
η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την 
αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18στ. τονίζει ότι οι προσυνεννοημένοι 
αγώνες δεν σχετίζονται πάντα με 
στοιχήματα και ότι αυτή η πτυχή τους 
που δεν συνδέεται με στοιχήματα, αλλά 
συνιστά πρόβλημα για την ακεραιότητα 
του αθλητισμού, πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστεί·
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(Για παράδειγμα, το σκάνδαλο με τους 
προσυνεννοημένους αγώνες στο ιταλικό 
ποδόσφαιρο που δεν σχετιζόταν με 
στοιχήματα, αλλά επικεντρωνόταν στην 
απόκτηση του τίτλου και την εξασφάλιση 
των κατάλληλων διαιτητών για τους 
αγώνες.)

Or. en

Τροπολογία 425
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι ορισμένοι τύποι 
μοντέλου τυχερών παιχνιδιών ενδέχεται 
να ενέχουν περισσότερους κινδύνους από 
άλλους ως προς την ακεραιότητα του 
αθλητισμού και του ατόμου·
ζητεί τη ρύθμιση ή την απαγόρευση, 
κατόπιν αξιολόγησης που διεξάγεται στο 
επίπεδο κάθε κράτους μέλους, των 
επικίνδυνων μορφών τυχερών παιχνιδιών.

Or. en


