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Pakeitimas 1
Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 20 d. 
Nikosijos deklaraciją dėl kovos su 
susitarimais dėl varžybų baigties,

Or. en

Pakeitimas 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl 
susitarimų dėl varžybų baigties ir 
korupcijos sporte (2013/2567(RSP),

Or. en

Pakeitimas 3
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į atitinkamą Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, 
įskaitant skaidrumo, tarpusavio 
pripažinimo, vienodo požiūrio ir teisinio 
tikrumo principų taikymą ir aiškinimą 
šioje teismų praktikoje[1],
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[1] Ypač į sprendimus šiose bylose: 
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 prieš 
OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures 
Marketing Ltd prieš Svenska Spel AB 
2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd 
prieš Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), 
Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-
432/05), Placanica ir kiti 2007 (C-338/04, 
C-359/04 ir C-360/04), Kommission prieš 
Italien 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), 
Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting 
Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg ir 
Gerdin 2010 (C-447/08 ir C-448/08), 
Markus Stoß ir kiti 2010 (C-316/07, C-
358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 ir 
C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) 
ir Engelmann 2010 (C-64/08), sprendimą 
Zeturf byloje C-212/08, 2011, Dickinger ir 
Ömer (C-347/09), 2011, sprendimą 
Fortuna sujungtose bylose (C-213/11, C-
214/11, C-217/11) 2012, sprendimą HIT ir 
HIT Larix byloje (C-176/11), 2012, 
sprendimą OPAP sujungtose bylose C-
186/11 ir C-209/11, 2013,

Or. en

Pakeitimas 4
Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 18 d. 
Komisijos komunikatą „ES lygmens 
veiksmų sporto sektoriuje svarbos 
didinimas“ (COM(2011) 0012),

Or. en
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Pakeitimas 5
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į Sąjungos antrinius 
teisės aktus, susijusius su internetiniais 
lošimais, visų pirma Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvą 
2010/13/ES, Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvą 2005/29/EB, 
Nesąžiningų sutarties sąlygų direktyvą 
93/13/EB, Nuotolinių sandorių direktyvą 
97/7/EB, Pinigų plovimo prevencijos 
direktyvą 2005/60/EB, taip pat naujausius 
Europos Komisijos pasiūlymus atnaujinti 
pastarąją direktyvą, t. y. pasiūlymą dėl 
Direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui ir pasiūlymą dėl 
Reglamento dėl informacijos, teikiamos 
pervedant lėšas, Duomenų apsaugos 
direktyvą 95/46/EB ir pasiūlymus dėl 
direktyvos ir reglamento, kuriais 
atnaujinama pastaroji direktyva, taip pat 
Direktyvą dėl pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos 2006/112/EB,

Or. en

Pakeitimas 6
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 c nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 
10 d. rezoliuciją dėl azartinių lošimų 
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internete patikimumo1,

Or. en

Pakeitimas 7
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 d nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 
15 d. rezoliuciją dėl internetinių azartinių 
lošimų vidaus rinkoje2,

Or. en

Pakeitimas 8
Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 14 d. 
rezoliuciją dėl susitarimų dėl varžybų 
baigties ir korupcijos sporte,

Or. en

Pakeitimas 9
Santiago Fisas Ayxela

                                               
1 2009 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl azartinių lošimų internete patikimumo 
(2008/2215(INI)).
2 2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje 
(2011/2084(INI)).
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 
2 d. rezoliuciją dėl ES lygmens veiksmų 
sporto sektoriuje,

Or. en

Pakeitimas 10
Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 c nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į parengiamuosius 
veiksmus „Europos partnerystės sporto 
srityje“ ir ypač į projektų, kuriais dėmesys 
sutelkiamas į kelio užkirtimą susitarimų 
dėl varžybų baigties atvejams šviečiant ir 
informuojant atitinkamas 
suinteresuotąsias šalis, rinkinį,

Or. en

Pakeitimas 11
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią 
ypatingoje azartinių lošimų organizavimo 
srityje Teismas visų pirma pripažįsta
būtinybę užtikrinti vartotojų apsaugą, 
vykdyti sukčiavimo ir skatinimo per daug 
išlaidauti lošiant prevenciją, taip pat 
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bendrą poreikį saugoti viešąją tvarką kaip 
viršesnį bendrąjį interesą, kuriuo galima 
pateisinti laisvės teikti paslaugas 
apribojimus1,

Or. en

Pakeitimas 12
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 10 d. 
rezoliuciją dėl azartinių lošimų internete 
patikimumo,

Or. en

Pakeitimas 13
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 c nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 
14 d. rezoliuciją dėl internetinių lošimų 
vidaus rinkoje,

Or. en

                                               
1 Šiuo atveju žr. sprendimo byloje C 275/92, Schindler, 57–60 punktus; sprendimo byloje C 124/97, Läärä ir 
kiti, 32 ir 33 punktus; sprendimo byloje C-67/98, Zenatti, 30 ir 31 punktus; sprendimo byloje C-243/01, 
Gambelli ir kiti, 67 punktą; sprendimo byloje C-42/07, Liga Portuguesa, 56 punktą; sprendimų sujungtose 
bylose C 316/07, C 358/07–C 360/07, C 409/07 ir C 410/07, Markus Stoß, ir kiti 74 punktą; sprendimo byloje 
C 212/08, Zeturf Ltd, 38 punktą; sprendimo byloje C-72/10, Costa, 71 punktą; sprendimo byloje C 176/11, Hit 
Larix, 15 punktą; sprendimų sujungtose bylose C 186/11 ir C 209/11, Stanleybet ir kiti, 44 punktą.
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Pakeitimas 14
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 d nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 11 d. 
rezoliuciją dėl susitarimų dėl varžybų 
baigties ir korupcijos sporte,

Or. en

Pakeitimas 15
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 e nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 10 d. 
Tarybos išvadas ir Tarybai 
pirmininkavusių Prancūzijos, Švedijos, 
Ispanijos ir Vengrijos pažangos ataskaitas 
dėl lošimų ir lažybų veiklos organizavimo 
ES valstybėse narėse pagrindo, 

Or. en

Pakeitimas 16
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 10 d. 
Tarybos išvadas ir Tarybai 
pirmininkavusių Prancūzijos, Švedijos, 
Ispanijos ir Vengrijos pažangos ataskaitas 
dėl lošimų ir lažybų veiklos organizavimo 
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ES valstybėse narėse pagrindo,

Or. en

Pakeitimas 17
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 
10 d. rezoliuciją dėl azartinių lošimų 
internete patikimumo1,

Or. en

Pakeitimas 18
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 c nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl 
susitarimų dėl varžybų baigties ir 
korupcijos sporte2,

Or. en

Pakeitimas 19
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

                                               
1 OL C 87 E, 2010 4 1, p. 30.
2 (2013/2567(RSP)).
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- A. kadangi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje 
nustatyta pareiga saugoti žmogaus 
sveikatą apibrėžiant ir vykdant visą 
Sąjungos politiką ir veiklą;

Or. en

Pakeitimas 20
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- Aa. kadangi SESV 169 straipsnyje ES 
įpareigojama užtikrinti vartotojų aukšto 
lygio apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 21
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
- A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- Ab. kadangi internetinių lošimų 
sektorius nuo kitų sektorių skiriasi 
pavojais, susijusiais su vartotojų apsauga 
nuo priklausomybės bei sukčiavimo ir 
kova su organizuotu nusikalstamumu, 
pvz., pinigų plovimu ir susitarimu dėl 
varžybų baigties;

Or. en
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Pakeitimas 22
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
- A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- Ac. kadangi dėl internetinių lošimų, jei 
jie tinkamai nereglamentuojami, gali kilti 
didesnė priklausomybės rizika negu 
tradicinių neinternetinių lošimų atveju, be 
kita ko, dėl lengvesnės prieigos prie jų ir 
socialinės kontrolės nebuvimo;

Or. en

Pakeitimas 23
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
- A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- Ad. kadangi dėl šių priežasčių 
internetiniai lošimai yra ypatingo 
pobūdžio ekonominė veikla, todėl tam 
tikros vidaus rinkos taisyklės, įskaitant 
įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas, 
taip pat abipusio pripažinimo principas 
suteikia pakankamą veiksmų laisvę 
nustatyti, be kita ko, lošėjų apsaugai 
būtinas priemones;

Or. en

Pakeitimas 24
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi deramai atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą valstybės narės 
turi pačios priimti sprendimus dėl 
internetinių lošimų;

Or. nl

Pakeitimas 25
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės turi teisę 
reguliuoti internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis, 
tradicijomis ir siekiamais bendro intereso 
tikslais;

Or. es

Pakeitimas 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesant suderintų teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės yra visiškai 
kompetentingos ir yra geriausioje padėtyje
reguliuoti internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
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siekiamais bendro intereso tikslais, ir 
paisydamos Sutartyse nustatytų principų;

Or. it

Pakeitimas 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės turi teisę 
reguliuoti internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

Or. pt

Pakeitimas 28
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi pagal subsidiarumo principą
valstybės narės, vadovaudamosi savo 
vertybėmis ir siekiamais bendro intereso 
tikslais, taip pat laikydamosi Sąjungos 
teisės, turi teisę nustatyti, kaip turi būti 
organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas;

Or. en

Pakeitimas 29
Raffaele Baldassarre
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesant suderintų teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės yra visiškai 
kompetentingos ir geriausioje padėtyje
reguliuoti internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais, ir 
laikydamosi Sutartyse nustatytų principų;

Or. it

Pakeitimas 30
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi lošimų veikla negali būti 
laikoma įprasta ekonomine veikla ir
valstybės narės turi teisę reguliuoti lošimų 
veiklą vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

Or. en

Pakeitimas 31
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 

A. kadangi deramai atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą valstybės narės 
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principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

Or. en

Pakeitimas 32
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesant suderintų teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau turi teisę 
reguliuoti internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

Or. el

Pakeitimas 33
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesant suderintų teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės turi teisę 
reguliuoti internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

Or. en
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Pakeitimas 34
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi, nesant suderintų teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą, kaip patvirtinta ESTT praktikoje, 
valstybių narių taikomi apribojimai 
lažybų ir lošimų veiklai gali būti 
pateisinami viršesniais viešojo intereso 
reikalavimais, pvz., vartotojų apsauga ir
sukčiavimo bei skatinimo per daug 
išlaidauti lošiant prevencija;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesant suderintų teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės turi teisę 
reguliuoti internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

Or. en

Pakeitimas 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais;

A. kadangi nesant suderintų teisės aktų ir 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą valstybės narės ir toliau savo 
nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus 
vadovaudamosi savo vertybėmis ir 
siekiamais bendro intereso tikslais, taip pat 
savo pačių nustatytu vartotojų apsaugos 
lygiu;

Or. en

Pakeitimas 37
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Aa. kadangi valstybės narės gali pasirinkti 
savo reguliavimo modelį internetiniams 
lošimams reguliuoti, tokie teisės aktai turi 
būti proporcingi, nuoseklūs, skaidrūs ir 
nediskriminaciniai;

Or. en

Pakeitimas 38
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo 
paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas šio sektoriaus 
reguliavimas, tačiau jai ir toliau taikomi 
įvairūs ES antriniai teisės aktai;

B. kadangi, atsižvelgiant į ypatingą 
internetinių lošimo paslaugų pobūdį ir 
subsidiarumo principo taikymą, šiuo metu 
internetinių lošimo paslaugų pasiūlai 
Europos Sąjungos lygmeniu netaikomas 
šio sektoriaus reguliavimas, tačiau jai ir 
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toliau taikomi įvairūs ES antriniai teisės 
aktai;

Or. es

Pakeitimas 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo 
paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas šio sektoriaus 
reguliavimas, tačiau jai ir toliau taikomi 
įvairūs ES antriniai teisės aktai;

B. kadangi, atsižvelgiant į lošimų veiklos 
specifinį pobūdį ir subsidiarumo principą, 
šiuo metu internetinių lošimų paslaugų 
pasiūlai Europos Sąjungos lygmeniu 
netaikomas šio sektoriaus reguliavimas, 
tačiau jai ir toliau taikomi įvairūs ES 
antriniai teisės aktai;

Or. it

Pakeitimas 40
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo 
paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas šio sektoriaus
reguliavimas, tačiau jai ir toliau taikomi 
įvairūs ES antriniai teisės aktai;

B. kadangi internetinių lošimo paslaugų 
pasiūlai dėl jos specifinio pobūdžio ir 
taikant subsidiarumo principą netaikomas 
būtent šiam sektoriui skirtas reguliavimas 
Europos Sąjungos lygmeniu ir šie lošimai 
nebuvo įtraukti į Elektroninės prekybos, 
Paslaugų ir Vartotojų teisių direktyvų 
taikymo sritis, tačiau jiems ir toliau 
taikomi įvairūs ES antriniai teisės aktai;

Or. en
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Pakeitimas 41
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo 
paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas šio sektoriaus
reguliavimas, tačiau jai ir toliau taikomi
įvairūs ES antriniai teisės aktai;

B. kadangi taikant subsidiarumo principą 
internetinių lošimo paslaugų pasiūlai 
Europos Sąjungos lygmeniu netaikomas 
būtent šiam sektoriui skirtas reguliavimas 
ir kadangi internetiniai lošimai dėl savo 
specifinio pobūdžio nebuvo įtraukti į 
Elektroninės prekybos, Paslaugų ir 
Vartotojų teisių direktyvų taikymo sritis;

Or. en

Pakeitimas 42
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo 
paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas šio sektoriaus 
reguliavimas, tačiau jai ir toliau taikomi 
įvairūs ES antriniai teisės aktai;

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo 
paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas būtent šiam sektoriui 
skirtas reguliavimas, tačiau jai ir toliau 
taikomi įvairūs ES antriniai teisės aktai, 
pvz., Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų direktyva, Nesąžiningos 
komercinės praktikos direktyva, 
Nuotolinių sandorių direktyva, Pinigų 
plovimo prevencijos direktyva, Duomenų 
apsaugos direktyva, Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių ir 
Direktyva dėl pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos;

Or. en
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Pakeitimas 43
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo 
paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas šio sektoriaus
reguliavimas, tačiau jiems ir toliau taikomi 
įvairūs ES antriniai teisės aktai;

B. kadangi dėl savo specifinio pobūdžio ir 
taikant subsidiarumo principą internetinių 
lošimo paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos 
lygmeniu netaikomas būtent šiam sektoriui 
skirtas reguliavimas ir šie lošimai nebuvo 
įtraukti į Elektroninės prekybos, Paslaugų 
ir Vartotojų teisių direktyvų taikymo sritis, 
tačiau jiems ir toliau taikomi įvairūs ES 
antriniai teisės aktai;

Or. en

Pakeitimas 44
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi SESV 56 straipsnyje įtvirtinta 
laisvė teikti paslaugas ir kadangi 
internetiniai lošimai dėl ypatingo jų 
pobūdžio nebuvo įtraukti į Elektroninės 
prekybos, Paslaugų ir Vartotojų teisių 
direktyvų taikymo sritis;

Or. en

Pakeitimas 45
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi pagrindiniai vidaus rinkos 
principai galėtų būti visapusiškai taikomi 
internetinių lošimų veiklai, jeigu ši veikla 
būtų tinkamai stebima ir reguliuojama;

Or. en

Pakeitimas 46
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Βa. kadangi internetinių lošimų sektorius 
nuo kitų rinkų skiriasi pavojais, 
susijusiais su vartotojų apsauga ir kova su 
organizuotu nusikalstamumu, kaip ne 
kartą pripažino Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas; 

Or. el

Pakeitimas 47
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Bb. kadangi iš lošimų gaunamos didelės 
pajamos, kurias dauguma valstybių narių 
nukreipia visuomeninės naudos, 
solidarumo ir labdaros reikmėms, pvz., 
neprofesionaliam sportui, finansuoti;

Or. en
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Pakeitimas 48
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo 
paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie 
jai taikomi apribojimai turi atitikti SESV, 
ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo paslaugų 
judėjimo principas, ir bet kokie jai taikomi 
apribojimai turi atitikti SESV, ypač jo 51 ir 
52 straipsniuose numatytus apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo paslaugų 
judėjimo principas, ir bet kokie jai taikomi 
apribojimai turi atitikti SESV, ypač jo 51 ir 
52 straipsniuose numatytus apribojimus, ir 
kadangi, remiantis Teismo aiškinimu, 
akivaizdžios bendro intereso priežastys, 
kuriomis grindžiamas veiklos apribojimas, 
apima vartotojų apsaugą ir sukčiavimo 
bei piliečių skatinimo per daug pinigų 
išleisti lošimams, prevenciją;

Or. it
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Pakeitimas 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo 
paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie 
jai taikomi apribojimai turi atitikti SESV, 
ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra specifinė 
ekonominė veikla;

Or. it

Pakeitimas 51
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo 
paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie 
jai taikomi apribojimai turi atitikti SESV, 
ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ypatingo 
pobūdžio ekonominė veikla, kuriai
taikomus apribojimus galima pagrįsti 
labai svarbiomis viešojo intereso 
priežastimis, kaip antai vartotojų apsauga, 
sukčiavimo prevencija ir viešosios tvarkos 
išsaugojimas, tačiau Parlamentas 
primena, kad bet kokie taikomi 
apribojimai turi būti proporcingi 
siekiamiems tikslams ir
nediskriminaciniai;

Or. es
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Pakeitimas 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo 
paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie 
jai taikomi apribojimai turi atitikti SESV, 
ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ypatingos 
svarbos ekonominė veikla, kuriai taikomi 
tam tikri apribojimai gali būti pateisinami 
labai svarbiomis viešojo intereso 
priežastimis, kaip antai vartotojų apsauga, 
viešosios tvarkos išsaugojimas ir 
sukčiavimo prevencija;

Or. pt

Pakeitimas 53
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo paslaugų 
judėjimo principas, ir bet kokie jai taikomi 
apribojimai turi atitikti SESV, ypač jo 51 
ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių
lošimų paslaugų teikimas yra ypatingo 
pobūdžio ekonominė veikla, ir tuo galima
pateisinti SESV nurodytų pagrindinių 
laisvių, būtent laisvo paslaugų judėjimo 
principo, apribojimus siekiant apsaugoti 
vartotojus, užkirsti kelią sukčiavimui ar 
apsaugoti viešąją tvarką;

Or. fr

Pakeitimas 54
Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo 
paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie 
jai taikomi apribojimai turi atitikti SESV, 
ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino specifinį
azartinių lošimų sektoriaus pobūdį, taip
pagrįsdamas būtinybę šiam sektoriui 
numatyti specialų reglamentavimą, visų 
pirma susijusį su bendruoju interesu ir
kova, be kita ko, su korupcija ir pinigų 
plovimu;

Or. de

Pakeitimas 55
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo 
paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie 
jai taikomi apribojimai turi atitikti SESV, 
ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi byloje C-275/92 (1994 m. kovo 
24 d. sprendimas „Her Majesty's Customs 
and Excise“ prieš Gerhart Schindler ir 
Jörg Schindler) Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (ESTT) pripažino, 
kad lošimų veiklos apribojimai, nors ir 
daro įtaką laisvei teikti paslaugas, gali 
būti pateisinami privalomais bendro 
intereso reikalavimais, jeigu siekiama 
išvengti viešajai tvarkai ir vartotojų 
apsaugai kylančių pavojų dėl lošimo 
praktikos;

Or. en

Pakeitimas 56
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo 
paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie 
jai taikomi apribojimai turi atitikti SESV, 
ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra specifinio
pobūdžio ekonominė veikla, kuriai negali 
būti visapusiškai taikomos vidaus rinkos 
taisyklės, būtent įsisteigimo laisvės ir 
laisvės teikti paslaugas taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 57
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo paslaugų 
judėjimo principas, ir bet kokie jai taikomi 
apribojimai turi atitikti SESV, ypač jo 51 
ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra specifinio
pobūdžio ekonominė veikla, ir taip
pateisino apribojimus, taikomus laisvam 
paslaugų judėjimui, remiantis privalomais 
viešojo intereso reikalavimais, pvz., 
vartotojų apsauga ar sukčiavimo 
prevencija;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo paslaugų 
judėjimo principas, ir bet kokie jai taikomi 
apribojimai turi atitikti SESV, ypač jo 51 
ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas patvirtino, kad azartinių lošimų 
paslaugų teikimas yra specifinio pobūdžio 
ekonominė veikla, todėl labai svarbiomis 
viešojo intereso priežastimis, kaip antai 
vartotojų apsauga, sukčiavimo prevencija 
ar viešosios tvarkos išsaugojimas, gali 
būti pateisinami apribojimai, taikomi 
SESV nurodytoms pagrindinėms 
laisvėms, būtent laisvam paslaugų
judėjimui;

Or. en

Pakeitimas 59
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra ekonominė 
veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos 
pagrindinės laisvės, būtent laisvo paslaugų 
judėjimo principas, ir bet kokie jai taikomi 
apribojimai turi atitikti SESV, ypač jo 51 
ir 52 straipsniuose numatytus 
apribojimus;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių 
lošimų paslaugų teikimas yra specifinio
pobūdžio ekonominė veikla ir kad bet 
kokie SESV nurodytų pagrindinių laisvių, 
būtent laisvo paslaugų judėjimo, 
apribojimai gali būti atitinkamai 
pateisinami labai svarbiais bendro 
intereso veiksniais, kaip antai vartotojų 
apsauga, sukčiavimo prevencija ir teisės 
bei tvarkos palaikymas;

Or. el

Pakeitimas 60
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi internetinių lošimų paslaugų 
teikimas dėl priežasčių, susijusių su
vartotojų apsaugos teise, priklausomybės 
prevencija ir kova su pinigų plovimu bei 
organizuotu nusikalstamumu, nėra 
įprastas ekonomikos sektorius ir todėl jį 
reikėtų reguliuoti itin apdairiai;

Or. de

Pakeitimas 61
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi daugelyje valstybių narių iš 
azartinių lošimų finansuojama labdara ir 
viešojo intereso projektai;

Or. fr

Pakeitimas 62
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi šiuo metu, labiau nei kada 
nors anksčiau, valstybės narės turi bendrų 
interesų dėl neteisėtų internetinių lošimų 
neigiamo socialinio ir ekonominio 
poveikio nacionaliniu lygmeniu ir jų 
pagrindiniai tikslai - apsaugoti 
nepilnamečius ir pažeidžiamus 
visuomenės narius ir kovoti su 
priklausomybe, nusikalstamumu ir 
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mokesčių slėpimu;

Or. el

Pakeitimas 63
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, 
sukčiavimo prevencija ir teisėsaugos 
veikla prieš neteisėtą veiklą, pvz., pinigų 
plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, būtina imtis suderintų veiksmų ES 
lygmeniu;

D. kadangi siekiant užtikrinti vartotojų
apsaugą nuo neteisėtos pasiūlos, 
sukčiavimo prevenciją ir teisėsaugos 
veiksmus prieš neteisėtą veiklą, pvz., 
pinigų plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, būtina imtis suderintų veiksmų ES 
lygmeniu;

Or. es

Pakeitimas 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, 
sukčiavimo prevencija ir teisėsaugos 
veikla prieš neteisėtą veiklą, pvz., pinigų 
plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, būtina imtis suderintų veiksmų ES
lygmeniu;

D. kadangi siekiant užtikrinti vartotojų 
apsaugą, mažinti viešųjų paslaugų
išlaidas, susijusias su problemomis dėl
lošimų daromo socialinio poveikio ir 
poveikio sveikatai, vykdyti sukčiavimo 
prevenciją ir teisėsaugos veiksmus prieš 
neteisėtą veiklą, pinigų plovimą, su 
lošimais susijusią nelegalią veiklą ir 
susitarimus dėl varžybų baigties, būtina 
imtis suderintų veiksmų Europos Sąjungos
lygmeniu;

Or. it
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Pakeitimas 65
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, 
sukčiavimo prevencija ir teisėsaugos 
veikla prieš neteisėtą veiklą, pvz., pinigų 
plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, būtina imtis suderintų veiksmų ES 
lygmeniu;

D. kadangi dėl nelegalių internetinių 
lošimų pasiūlos keliamų pavojų 
vartotojams, dėl būtinybės užkirsti kelią 
sukčiavimui ir vykdyti teisėsaugos 
veiksmus prieš neteisėtą veiklą, pvz., 
pinigų plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, būtina imtis suderintų veiksmų ES 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 66
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, 
sukčiavimo prevencija ir teisėsaugos 
veikla prieš neteisėtą veiklą, pvz., pinigų 
plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, būtina imtis suderintų veiksmų ES 
lygmeniu;

D. kadangi siekiant užtikrinti vartotojų 
apsaugą, sukčiavimo prevenciją ir 
teisėsaugos veiksmus prieš neteisėtą veiklą, 
pvz., pinigų plovimą ir susitarimus dėl 
varžybų baigties, ir kadangi būtina kovoti 
su nelegalia veikla, susijusia su lošimais,
būtina imtis suderintų veiksmų ES 
lygmeniu;

Or. it

Pakeitimas 67
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, sukčiavimo 
prevencija ir teisėsaugos veikla prieš 
neteisėtą veiklą, pvz., pinigų plovimą ir 
susitarimus dėl varžybų baigties, būtina
imtis suderintų veiksmų ES lygmeniu;

D. kadangi dėl internetinių lošimų keliamų 
pavojų, susijusių su vartotojų apsauga, 
sukčiavimo prevencija ir teisėsaugos 
veiksmais prieš neteisėtą veiklą, pvz., 
pinigų plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, pabrėžiamas poreikis išnagrinėti 
labiau suderintus valstybių narių 
veiksmus ir veiksmus ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 68
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, sukčiavimo
prevencija ir teisėsaugos veikla prieš 
neteisėtą veiklą, pvz., pinigų plovimą ir 
susitarimus dėl varžybų baigties, būtina 
imtis suderintų veiksmų ES lygmeniu;

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, 
priemonėmis prieš sukčiavimą ir kitą 
neteisėtą veiklą, kaip antai pinigų 
plovimas, visų pirma būtina imtis 
efektyvių veiksmų nacionaliniu lygmeniu 
ir, jei reikia, papildomų
bendradarbiavimu pagrįstų veiksmų ES 
lygmeniu;

Or. nl

Pakeitimas 69
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, sukčiavimo 
prevencija ir teisėsaugos veikla prieš 
neteisėtą veiklą, pvz., pinigų plovimą ir 
susitarimus dėl varžybų baigties, būtina 
imtis suderintų veiksmų ES lygmeniu;

D. kadangi dėl internetinių lošimų 
tarptautinio pobūdžio ir pavojų, susijusių 
su vartotojų apsauga, sukčiavimo 
prevencija ir teisėsaugos veiksmais prieš 
neteisėtą veiklą, kaip antai pinigų plovimas
ir susitarimai dėl varžybų baigties, būtina 
imtis suderintų veiksmų ir parengti 
pagrindinę teisės aktų sistemą ES 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 70
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, sukčiavimo 
prevencija ir teisėsaugos veikla prieš 
neteisėtą veiklą, pvz., pinigų plovimą ir 
susitarimus dėl varžybų baigties, būtina 
imtis suderintų veiksmų ES lygmeniu;

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, 
susijusių su vartotojų apsauga, sukčiavimo 
prevencija ir teisėsaugos veikla prieš 
neteisėtą veiklą, kaip antai pinigų plovimas
ir susitarimai dėl varžybų baigties, būtina 
imtis efektyvių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 71
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi itin svarbu taikyti sporto 
varžybų ir kapitalo judėjimo priežiūros 
priemones ir bendras ES lygmens 
priežiūros priemones;

Išbraukta.
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Or. nl

Pakeitimas 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi itin svarbu taikyti sporto 
varžybų ir kapitalo judėjimo priežiūros 
priemones ir bendras ES lygmens
priežiūros priemones;

E. kadangi itin svarbu taikyti sporto 
varžybų ir kapitalo judėjimo priežiūros 
priemones ir priežiūros mechanizmus;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E a. kadangi būtina užtikrinti tvarų 
finansavimo modelį žirgų lenktynėms ir 
sporto veiklai skatinti, taip pat sporto 
renginiams, dėl kurių vyksta lažybos ir 
lošimų organizatoriai gauna pajamas, 
organizuoti;

Or. en

Pakeitimas 74
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų rinkos vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie vidaus ir 
tarpvalstybinę, ES vidaus ir pasaulinę, 
teisėtą ir neteisėtą pasiūlą;

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų sektoriaus vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie teisėtą ir 
neteisėtą pasiūlą;

Or. de

Pakeitimas 75
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų rinkos vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie vidaus ir 
tarpvalstybinę, ES vidaus ir pasaulinę, 
teisėtą ir neteisėtą pasiūlą;

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų sektoriaus vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie vidaus ir 
tarpvalstybinę, ES vidaus ir pasaulinę, 
teisėtą ir neteisėtą pasiūlą;

Or. en

Pakeitimas 76
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų rinkos vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie vidaus ir 
tarpvalstybinę, ES vidaus ir pasaulinę,
teisėtą ir neteisėtą pasiūlą;

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų veiklos vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie teisėtą ir 
neteisėtą pasiūlą;

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų rinkos vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie vidaus ir 
tarpvalstybinę, ES vidaus ir pasaulinę,
teisėtą ir neteisėtą pasiūlą;

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus 
internetinių lošimų sektoriaus vaizdo, t. y. 
informacijos ir duomenų apie teisėtą ir 
neteisėtą pasiūlą;

Or. en

Pakeitimas 78
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi valstybėse narėse internetinių 
lošimų reklamos forma skiriasi arba iš 
viso nėra reguliuojama;

Or. cs

Pakeitimas 79
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi lošimų rinka apima ir 
internetinius, ir neinternetinius platinimo 
kanalus, kurie turėtų būti nuosekliai 
reguliuojami;

Or. en
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Pakeitimas 80
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi lošimai fizinėse lošimo 
vietose reguliuojami nacionaliniu 
lygmeniu visose ES valstybėse narėse ir 
nepatenka į šio pranešimo taikymo sritį;

Or. it

Pakeitimas 81
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi bet kokiose ES lygmeniu 
koordinuojamose iniciatyvose turi būti 
pripažįstami išskirtiniai loterijų ypatumai 
ir tvarus jų indėlis į visuomenę ir į juos 
atsižvelgiama;

Or. es

Pakeitimas 82
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fb. kadangi viršutinių ribų nustatymas, 
didesnis aiškumas, apsiribojimo 
priemonės, informacija apie prevencijos ir 
gydymo programas ir klaidinančios 
reklamos reguliavimas sudaro sąlygas 
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ankstyvai intervencijai probleminio ar 
patologinio lošimo atveju;

Or. cs

Pakeitimas 83
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F c konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fc. kadangi lošimai susiję su itin 
neigiamais socialiniais reiškiniais, kurių 
pasekmes ir sąnaudas sunkiau įvertinti 
nei iš lošimų sektoriaus gaunamą 
ekonominę naudą;

Or. cs

Pakeitimas 84
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 paantraštė (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Specifinis internetinių lošimų sektoriaus 
pobūdis ir vartotojų apsauga
(Tai naujo pirmo pranešimo skyriaus 
antraštė)

Or. en

Pakeitimas 85
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1a. pripažįsta, kad lošimai nėra įprasta 
ekonominė veikla dėl jos galimai 
neigiamo socialinio poveikio, kaip antai
priklausomybė nuo lošimų;

Or. en

Pakeitimas 86
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1b. pabrėžia, kad dėl specifinio
internetinių lošimų sektoriaus pobūdžio 
žmonių sveikatos ir vartotojų apsauga 
turėtų būti pagrindinis principas rengiant 
ES lygmens rekomendacijas ir 
nacionalinės teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 87
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1c. pripažįsta, kad ypatingą dėmesį reikia 
skirti vartotojų ir žmonių sveikatos 
apsaugai, taip pat žalingo poveikio 
prevencijai;

Or. en
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Pakeitimas 88
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1d. mano, kad pagrindinės priemonės, 
kuriomis būtų galima užtikrinti lošėjų 
apsaugą, turėtų apimti: lošėjų 
vienareikšmiško nustatymo priemones; 
priemones, kuriomis būtų užtikrintas tik 
vienos sąskaitos naudojimas; pačių lošėjų 
nustatomas lošimo ribas ir savanoriško 
savo galimybės lošti apribojimo 
priemones, grindžiamas nacionalinių 
registrų sąveika;

Or. en

Pakeitimas 89
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1e. pabrėžia, kad, viena vertus, 
internetinių lošimų organizatoriai visais 
atvejais turėtų laikytis valstybių narių, 
kuriose jie veikia, nacionalinės teisės, kita 
vertus, valstybės narės turėtų pasilikti
teisę taikyti apribojimus, kuriuos jos laiko 
tinkamais ir pagrįstais kovojant su 
nelegaliais internetiniais lošimais ir 
reikalingais norint įgyvendinti 
nacionalinius teisės aktus ir neleisti 
nelegaliems organizatoriams patekti į 
rinką;

Or. en
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Pakeitimas 90
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1f. ragina Komisiją toliau ES lygmeniu 
tirti pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
veiksmus, įskaitant nacionalinių 
kompetentingų valdžios institucijų 
bendradarbiavimą;
(Tai pirminio pranešimo projekto 11 dalis.)

Or. en

Pakeitimas 91
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 g dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- 1g. pabrėžia, kad ekspertų grupė lošimų
klausimais turėtų dėti ypač daug pastangų 
siekiant apsaugoti nepilnamečius ir kuo 
labiau apriboti jų prieigą prie internetinių 
lošimų tinklapių;

Or. en

Pakeitimas 92
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 h dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1h. mano, kad reikia papildomų 
mokslinių priklausomybės nuo lošimų 
tyrimų ir duomenų, todėl ragina visas 
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valstybes nares atlikti tolesnius tyrimus 
siekiant suvokti lošimų problemą;
(Tai pirminio pranešimo projekto 12 dalis.)

Or. en

Pakeitimas 93
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

1. pripažįsta, kad taikant subsidiarumo 
principą valstybės narės turi teisę nustatyti, 
kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų būti 
organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas, ir 
taikyti kovos su neteisėtomis lošimo 
paslaugomis priemones, laikantis 
pagrindinių ES sutarties principų;

Or. es

Pakeitimas 94
Nora Berra

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės, 
siekdamos bendro intereso tikslų, turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

Or. en
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Pakeitimas 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties 
principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas, 
imtis kovos su nelegaliomis internetinių 
lošimų paslaugomis priemonių ir vykdyti 
su lošimu susijusių sutrikimų rizikos, visų 
pirma pažeidžiamiems vartotojams, 
prevenciją, vadovaujantis Sutartyse 
nustatytais principais;

Or. it

Pakeitimas 96
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės, 
vadovaudamosi subsidiarumo principu,
turi teisę nustatyti, kaip nacionaliniu 
lygmeniu turėtų būti organizuojamas ir 
reguliuojamas internetinių lošimų paslaugų 
teikimas laikantis pagrindinių ES sutarties 
principų;

Or. en

Pakeitimas 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų; 
ragina taikyti reguliavimo principą, pagal 
kurį lošimų įmonėms leidžiama prašyti 
išduoti nacionalines licencijas lošimams 
valstybėse narėse organizuoti, jei šios 
įmonės nepažeidžia kitose ES valstybėse 
narėse galiojančių įstatymų;

Or. en

Pakeitimas 98
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės, 
vadovaudamosi subsidiarumo principu,
turi teisę nustatyti, kaip nacionaliniu 
lygmeniu turėtų būti organizuojamas ir 
reguliuojamas internetinių lošimų paslaugų 
teikimas laikantis pagrindinių ES sutarties 
principų;

Or. en

Pakeitimas 99
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 1. pripažįsta, kad remiantis subsidiarumo 



AM\933917LT.doc 45/193 PE508.193v03-00

LT

nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

principu valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

Or. en

Pakeitimas 100
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas, ir 
teisę imtis kovos su nelegalių internetinių 
lošimų paslaugų teikimu veiksmų,
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

Or. it

Pakeitimas 101
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

1. pripažįsta, kad remiantis subsidiarumo 
principu ir ESTT praktika valstybės narės, 
siekdamos bendro intereso tikslų, turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

Or. en
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Pakeitimas 102
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu
turėtų būti organizuojamas ir 
reguliuojamas internetinių lošimų paslaugų 
teikimas laikantis pagrindinių ES sutarties 
principų;

1. pripažįsta, kad taikant subsidiarumo 
principą valstybės narės turi teisę nustatyti, 
kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų būti 
organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas, ir 
teisę vykdyti priemones, nukreiptas prieš 
neteisėtas lošimų paslaugas, laikantis 
pagrindinių ES sutarties principų;

Or. en

Pakeitimas 103
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties 
principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės, 
vadovaudamosi subsidiarumo principu,
turi teisę nustatyti, kaip nacionaliniu 
lygmeniu turėtų būti organizuojamas,
reguliuojamas ir vykdomas internetinių 
lošimų paslaugų teikimas pripažįstant 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktiką;

Or. en

Pakeitimas 104
Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu 
turėtų būti organizuojamas ir 
reguliuojamas internetinių lošimų 
paslaugų teikimas laikantis pagrindinių ES 
sutarties principų;

1. pripažįsta, kad lošimai yra specifinio
pobūdžio ekonominė veikla, kuriai nėra 
visapusiškai taikomos vidaus rinkos 
taisyklės; pabrėžia, kad valstybės narės, 
taikydamos subsidiarumo principą, turi 
teisę ir pareigą reguliuoti šio sektoriaus 
veiklą taip, kad būtų labiausiai apsaugoti
vartotojai, laikantis pagrindinių ES 
sutarties principų;

Or. en

Pakeitimas 105
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

pripažįsta, kad remiantis subsidiarumo 
principu valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu 
turėtų būti organizuojamas ir 
reguliuojamas internetinių lošimų 
paslaugų teikimas, išlaikydamos išskirtinę 
teisę taikyti visas priemones, kurias jos 
laiko būtinomis kovojant su neteisėtais 
internetiniais lošimais ir reikalingas 
norint įgyvendinti nacionalinius teisės 
aktus ir neleisti nelegaliems 
organizatoriams patekti į rinką, laikantis 
pagrindinių ES sutarties principų;

Or. el

Pakeitimas 106
Patricia van der Kammen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas
internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties 
principų;

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi turėti
pirminę teisę nustatyti, kaip nacionaliniu 
lygmeniu turėtų būti organizuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas;

Or. nl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu 
turėtų būti organizuojamas ir 
reguliuojamas internetinių lošimų paslaugų 
teikimas laikantis pagrindinių ES sutarties 
principų;

1. pripažįsta, kad taikant subsidiarumo 
principą valstybės narės turi teisę nustatyti, 
kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų būti 
organizuojamas ir reguliuojamas 
internetinių lošimų paslaugų teikimas, ir 
teisę vykdyti priemones, nukreiptas prieš 
neteisėtas lošimų paslaugas, laikantis 
pagrindinių ES sutarties principų;

Or. en

Pakeitimas 108
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę 
nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų 
būti organizuojamas ir reguliuojamas 
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internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų;

internetinių lošimų paslaugų teikimas 
laikantis pagrindinių ES sutarties principų; 
kartu pažymi, kad būtina sukurti 
nuoseklesnę sistemą siekiant atsižvelgti į 
tarptautinį internetinių lošimų pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 109
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. pripažįsta valstybių narių teisę 
pačioms nustatyti savo požiūrį į 
internetinius lošimus ir apriboti tam tikrų 
paslaugų teikimą vartotojams arba 
visiškai uždrausti jas teikti;

Or. de

Pakeitimas 110
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad remiantis Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika 
valstybės narės gali apriboti pagrindines 
laisves bendrojoje rinkoje tik tuo atveju, 
kai tai pateisinama visuotinės svarbos ir 
neekonominio pobūdžio priežastimis, pvz., 
vartotojų apsauga ir sukčiavimo 
prevencija; tokios ribojamosios priemonės 
privalo tinkamos ir proporcingos tam, kad 
būtų nuosekliai ir sistemingai siekiama 
pageidaujamų tikslų, ir nediskriminacinės 
užsienio veiklos vykdytojų atžvilgiu;
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Or. en

Pakeitimas 111
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. pažymi, kad Komisija kelioms
valstybėms narėms išsiuntė laiškus, 
prašydama pateikti išsamią informaciją 
apie galiojančius lošimus 
reglamentuojančius teisės aktus; ragina 
Komisiją tęsti dialogą su valstybėmis 
narėmis;

Or. en

Pakeitimas 112
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. atmeta galimybę sukurti 
tarpvalstybinių internetinių lošimų vidaus 
rinką ir nurodo nusistovėjusią ESTT 
praktiką; abejoja ES direktyvos dėl lošėjų 
ir nepilnamečių apsaugos būtinųjų 
standartų papildoma nauda; tačiau 
ragina valstybes nares veiksmingai taikyti 
jau priimtus aukštus standartus, o 
valstybių narių priežiūros institucijas –
intensyviau bendradarbiauti užtikrinant 
teisės aktų vykdymą;

Or. de
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Pakeitimas 113
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad valstybės narės išlaiko 
teisę taikyti priemones, kuriomis 
kovojama su neteisėtais internetiniais 
lošimais ir kurios reikalingos norint 
įgyvendinti nacionalinius teisės aktus bei 
neleisti nelegaliems paslaugų teikėjams 
patekti į rinką;

Or. en

Pakeitimas 114
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. pripažįsta iš lošimų veiklos gaunamų 
pajamų svarbą finansuojant Europos 
Sąjungos valstybių narių viešojo intereso
tikslų įgyvendinimą tokiose srityse kaip 
sportas, kultūra ar socialiniai reikalai; 
todėl pabrėžia šio tvaraus indėlio svarbą ir 
specifinį vaidmenį, kuris turėtų būti 
pripažintas Europos lygmeniu 
vykstančiose diskusijose;

Or. en

Pakeitimas 115
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. mano, kad subsidiarumo principas 
turėtų būti taikomas ir teisėms, 
susijusioms su sporto lažybomis;

Or. en

Pakeitimas 116
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. teigiamai vertina Komisijos prioritetą 
padaryti didelę pažangą nagrinėjant kai 
kurioms valstybėms narėms iškeltas bylas 
dėl pažeidimų ir prieš jas pateiktus 
skundus, iš kurių kai kurie neišnagrinėti 
dar nuo 2007 m.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. teigiamai vertina Komisijos prioritetą 
padaryti didelę pažangą nagrinėjant kai 
kurioms valstybėms narėms iškeltas bylas 
dėl pažeidimų ir prieš jas pateiktus 
skundus, iš kurių kai kurie neišnagrinėti 
dar nuo 2007 m.;

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 118
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. teigiamai vertina Komisijos prioritetą 
padaryti didelę pažangą nagrinėjant kai 
kurioms valstybėms narėms iškeltas bylas 
dėl pažeidimų ir prieš jas pateiktus 
skundus, iš kurių kai kurie neišnagrinėti 
dar nuo 2007 m.;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 119
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. teigiamai vertina Komisijos prioritetą 
padaryti didelę pažangą nagrinėjant kai 
kurioms valstybėms narėms iškeltas bylas 
dėl pažeidimų ir prieš jas pateiktus 
skundus, iš kurių kai kurie neišnagrinėti 
dar nuo 2007 m.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. teigiamai vertina Komisijos prioritetą 
padaryti didelę pažangą nagrinėjant kai 

Išbraukta.
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kurioms valstybėms narėms iškeltas bylas 
dėl pažeidimų ir prieš jas pateiktus 
skundus, iš kurių kai kurie neišnagrinėti 
dar nuo 2007 m.;

Or. en

Pakeitimas 121
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

primena Komisijai apie vėlavimą atlikti 
tam tikras pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, nes tai, kaip pabrėžė Europos 
ombudsmenas, kelia abejonių, ar 
Komisija turi teisę neribotam laikui atidėti 
skundų nagrinėjimą, jei valstybės narės 
pažeidžia Sąjungos teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 122
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. ragina Komisiją atliekant 
nacionalinių taisyklių analizę pripažinti, 
kad valstybėms narėms leidžiama 
užtikrinti, kad nemaža pajamų iš lošimų 
dalis būtų tiesiogiai skiriama skaidriai 
finansuoti sporto šakoms, taip pat
nepriklausomoms sporto asociacijoms;

Or. en



AM\933917LT.doc 55/193 PE508.193v03-00

LT

Pakeitimas 123
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. atmeta galimybę sukurti 
tarpvalstybinių internetinių lošimų vidaus 
rinką; nurodo nusistovėjusią Teisingumo 
Teismo praktiką, pagal kurią lošimų 
organizavimas nėra įprasta ekonominė 
veikla, kurią valstybės narės dėl 
primygtinų bendro intereso priežasčių 
galėtų apriboti sukurdamos monopolį ar 
licencijų sistemas arba visiškai ar iš dalies 
uždrausti; todėl mano, kad reikėtų 
išlaikyti nacionalines leidimų sistemas ir 
rinkas, nes sukūrus vidaus rinką ir šiame 
sektoriuje ES lygmeniu nesuderinus 
mokesčių ir rinkliavų dramatiškai 
sumažėtų labai reikšmingas mėgėjų 
sporto ir daugelio kitų visuomeniškai 
naudingų ir labdaros reikmių 
finansavimas;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. ragina Komisiją, atliekant pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras ir nacionalinių 
reglamentų analizes, pripažinti, kad 
valstybėms narėms leidžiama užtikrinti, 
kad nemaža pajamų iš lošimų dalis būtų 
tiesiogiai skirta profesionaliam ir 
neprofesionaliam sporto ir žirgų 
sektoriaus finansuoti; ragina pripažinti 
ypatingas loterijų savybes ir tvarų indėlį į 
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visuomenę ir atsižvelgti į suderintą požiūrį 
ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 125
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2b. abejoja ES direktyvos dėl lošėjų ir 
nepilnamečių apsaugos būtinųjų 
standartų papildoma nauda; mano, kad 
daug svarbiau yra tai, kad valstybėse 
narėse būtų veiksmingai taikomi jau 
priimti aukšti standartai, visų pirma 
geriau įgyvendinant teisės aktus paslaugų 
teikėjų, kurie neturi reikalingų 
nacionalinių leidimų arba nesilaiko 
nacionalinių draudimų, pavyzdžiui, teikti 
ypač pavojingų rūšių lažybų ir lošimų 
paslaugas, atžvilgiu; ragina valstybių 
narių priežiūros institucijas intensyviau 
bendradarbiauti užtikrinant teisės aktų 
vykdymą;

Or. de

Pakeitimas 126
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir 
vadovaujantis ESTT teismo praktika imtis 
teisinių priemonių prieš lošimų 

Išbraukta.
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monopolijas, kurios nuosekliai nemažina 
lošimo galimybių ir neriboja lošimų 
reklamos;

Or. nl

Pakeitimas 127
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir 
vadovaujantis ESTT teismo praktika imtis 
teisinių priemonių prieš lošimų 
monopolijas, kurios nuosekliai nemažina 
lošimo galimybių ir neriboja lošimų 
reklamos;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 128
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir 
vadovaujantis ESTT teismo praktika imtis 
teisinių priemonių prieš lošimų 
monopolijas, kurios nuosekliai nemažina 
lošimo galimybių ir neriboja lošimų 
reklamos;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 129
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš valstybes nares, kurių 
lošimų monopolijos nenuosekliai mažina
lošimo galimybes ar riboja lošimų 
reklamą;

Or. en

Pakeitimas 130
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau palaikyti dialogą 
su valstybėmis narėmis aptariant, kaip 
nacionaliniai įstatymai ir praktika atitinka 
ES teisę, ir gerbti valstybių narių 
sprendimą įvesti monopolijas šiame 
sektoriuje, jeigu valstybės narės priima 
nuoseklų metodą, atitinkantį ESTT teismo 
praktiką;

Or. es

Pakeitimas 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir imtis teisinių 
priemonių prieš nacionalinės teisės aktus, 
kurie neatitinka ESTT praktikos;

Or. pt

Pakeitimas 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau tikrinti, kaip 
nacionaliniai įstatymai ir praktika atitinka 
ES teisę, deramai atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą ir į tai, kad turima 
omenyje specifinė ekonominė veikla;

Or. it

Pakeitimas 133
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę;
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ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

Or. de

Pakeitimas 134
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau stebėti, ar
nacionaliniai įstatymai ir praktika atitinka 
ES teisę, ir užtikrinti šią atitiktį, ir imtis 
teisinių priemonių prieš valstybes nares, 
kurios pažeidžia ES teisę;

Or. en

Pakeitimas 135
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, toliau veiksmingai 
tikrinti, ar nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę;

Or. de
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Pakeitimas 136
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją, vadovaujantis ESTT 
teismo praktika, toliau veiksmingai 
tikrinti, ar nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę;

Or. de

Pakeitimas 137
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, ar nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir kuo skubiau 
pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras 
tuo atveju, kai valstybės narės atsisako 
atitinkamai pritaikyti savo teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 138
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, kurios 
nuosekliai nemažina lošimo galimybių ir 
neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, ar nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir, vadovaujantis 
ESTT teismo praktika, imtis skubių 
teisinių priemonių prieš lošimų 
monopolijas, kurios nuosekliai ir 
sistemingai nemažina lošimo galimybių ir 
neriboja lošimų skatinimo ir jų reklamos;

Or. en

Pakeitimas 139
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir vadovaujantis 
ESTT teismo praktika imtis teisinių 
priemonių prieš lošimų monopolijas, 
kurios nuosekliai nemažina lošimo 
galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad lošimų
monopolijos imtųsi pakankamų kovos su 
priklausomybe nuo lošimų priemonių ir
vykdytų nuosaikią reklamos politiką;

Or. en

Pakeitimas 140
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir 
vadovaujantis ESTT teismo praktika imtis 

3. ragina Komisiją tęsti dialogą su 
valstybėmis narėmis dėl nacionalinių 
įstatymų ir praktikos atitikties ES teisei;
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teisinių priemonių prieš lošimų 
monopolijas, kurios nuosekliai nemažina 
lošimo galimybių ir neriboja lošimų 
reklamos;

Or. el

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir 
praktika atitinka ES teisę, ir 
vadovaujantis ESTT teismo praktika imtis 
teisinių priemonių prieš lošimų 
monopolijas, kurios nuosekliai nemažina 
lošimo galimybių ir neriboja lošimų 
reklamos;

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai 
tikrinti atitiktį su ESTT teismo praktika;

Or. en

Pakeitimas 142
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalies 1 punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1) ragina Komisiją parengti skundų dėl 
valstybių narių vykdomo lošimų 
reguliavimo vidaus rinkoje metinę 
suvestinę, taip pat apibrėžti ir paaiškinti, 
kokių priemonių Komisija ėmėsi 
siekdama užtikrinti, kad tose valstybėse 
narėse taikomas reguliavimas atitiktų 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką ir vidaus rinkos taisykles;
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Or. en

Pakeitimas 143
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalies 2 punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2) atkreipia dėmesį į tai, kad, net jei šiuo 
metu lošimų rinkoje abipusio licencijų 
pripažinimo principas netaikomas, 
atsižvelgiant į vidaus rinką, valstybėse 
narėse reikėtų nustatyti supaprastintą 
licencijų prašymų teikimo procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 144
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalies 3 punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3) mano, kad abipusio pripažinimo 
principas turėtų būti taikomas lošimų 
licencijoms, siekiant sudaryti lengvesnes 
sąlygas reguliuojamųjų paslaugų 
teikėjams veikti vidaus rinkoje laikantis 
Sutarčių principų;

Or. en

Pakeitimas 145
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad lošimai nėra įprasta 
ekonominė veikla dėl jos galimai
neigiamo socialinio poveikio, kaip antai
priklausomybė nuo lošimų;

Or. en

Pakeitimas 146
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad pagal Europos 
Teisingumo Teismo praktiką 
nacionalinėms monopolijoms turi būti 
taikoma griežta valstybės kontrolė ir 
užtikrintas itin aukštas vartotojų apsaugos 
lygis; monopolijų veikla turi atitikti 
bendro intereso tikslus, ir ja turi būti 
nuosekliai mažinamos galimybės lošti; 
ragina Komisiją visų pirma nuodugniai 
ištirti ekspansionistinę prekybos politiką; 

Or. en

Pakeitimas 147
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. gerbia keleto valstybių narių 
sprendimą uždrausti visus ar tam tikros 
rūšies internetinius lošimus arba tame 
sektoriuje išlaikyti vyriausybės 
monopolijas, remiantis Europos Sąjungos 
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Teisingumo Teismo praktika;

Or. en

Pakeitimas 148
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares pradėti 
aktyvesnes diskusijas dėl lošimų ir lažybų 
sistemos ir Komisijos suburtoje ekspertų 
grupėje lošimų klausimais, ir Tarybos 
lygmeniu kompetentingoje Tarybos darbo 
grupėje;

Or. en

Pakeitimas 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
ekspertų grupę lošimo klausimais 
parengti suderintas priemones, strategijas
ir keistis gerąja patirtimi, siekiant 
išnagrinėti reiškinį, kai Europos Sąjungos 
rinkoje veikiantys, bet Europoje ir už jos 
ribų esančiuose mokesčių rojuose turintys 
registruotąsias buveines licencijuoti 
organizatoriai vengia mokesčių, ir su juo 
kovoti;

Or. it
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Pakeitimas 150
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 151
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 152
Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 153
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
María Irigoyen Pérez
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. atkreipia dėmesį į pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares bendradarbiauti siekiant suderinti
socialines sąnaudas, patiriamas leidžiant 
užsiimti reguliuojama lošimų veikla, ir 
neigiamą poveikį, patiriamą vartotojams 
naudojantis nelegalios rinkos paslaugomis;

Or. es

Pakeitimas 155
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Or. it

Pakeitimas 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. atkreipia dėmesį į pavojus, visų pirma 
kylančius pažeidžiamiems vartotojams, 
susijusius su pastaruoju metu stebimu 
lošimų paslaugų paplitimu; pabrėžia, jog
svarbu, kad valstybės narės įvertintų 
išlaidas, susijusias su problemomis dėl
lošimų daromo socialinio poveikio ir 
poveikio sveikatai, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Or. it

Pakeitimas 157
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Or. it

Pakeitimas 158
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis



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

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. atkreipia dėmesį į pavojus, susijusius su 
vartotojų galimybe naudotis neteisėtomis
lošimų paslaugomis; ragina Komisiją ir 
valstybes nares ekspertų grupei lošimų 
klausimais padedant palyginti socialines 
sąnaudas, patiriamas leidžiant užsiimti 
reguliuojama lošimų veikla, ir neigiamą 
poveikį, patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 159
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant aptarti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis



PE508.193v03-00 72/193 AM\933917LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. atkreipia dėmesį į vartotojams kylančius 
pavojus, susijusius su internetiniais 
lošimais, ir pabrėžia, kad valstybės narės 
turi surasti socialinių sąnaudų, patiriamų
užsiimant lošimų veikla, pusiausvyrą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. atkreipia dėmesį į pavojus, kuriuos gali 
kelti bendras internetinių lošimų 
draudimas ar pernelyg dideli vartotojams 
taikomi apribojimai, ir pabrėžia, kad 
valstybės narės turi surasti pusiausvyrą 
tarp socialinių sąnaudų, patiriamų 
leidžiant užsiimti reguliuojama lošimų 
veikla, ir neigiamo poveikio, patiriamo
vartotojams naudojantis nelegalios rinkos 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 162
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis 
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. mano, kad pačios valstybės narės turėtų 
įvertinti pavojus, susijusius su bendru 
internetinių lošimų draudimu ir pernelyg 
dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais;

Or. nl

Pakeitimas 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su 
bendru internetinių lošimų draudimu ir 
pernelyg dideliais vartotojams taikomais 
apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekspertų grupei lošimų klausimais 
padedant palyginti socialines sąnaudas, 
patiriamas leidžiant užsiimti reguliuojama 
lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, 
patiriamą vartotojams naudojantis
nelegalios rinkos paslaugomis;

4. atkreipia dėmesį į pavojus, susijusius su 
vartotojų galimybe naudotis neteisėtomis
lošimų paslaugomis; ragina Komisiją ir 
valstybes nares ekspertų grupei lošimų 
klausimais padedant palyginti socialines 
sąnaudas, patiriamas leidžiant užsiimti 
reguliuojama lošimų veikla, ir neigiamą 
poveikį, patiriamą vartotojams naudojantis
nelegalių organizatorių paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 164
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų 
rinką, turi, visapusiškai laikydamosi ES 
teisės, nustatyti skaidrią procedūrą, 
grindžiamą objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 165
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų rinką, 
turi, visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų 
sektorių, turi, visapusiškai laikydamosi ES 
teisės, nustatyti skaidrią licencijų išdavimo 
procedūrą, grindžiamą objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, užtikrinant 
pakankamą ir griežtą vartotojų apsaugą, 
įskaitant apribojimus, taikomus 
licencijuotų organizatorių reklamai;

Or. en

Pakeitimas 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų rinką, 
turi, visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą 

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų rinką, 
turi, visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią leidimų suteikimo ar 
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objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

licencijų išdavimo procedūrą, grindžiamą 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

Or. it

Pakeitimas 167
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų rinką, 
turi, visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

5. pabrėžia, kad tos valstybės narės, kurios 
nusprendžia atverti savo internetinių 
lošimų sektorių, turi, visapusiškai 
laikydamosi ES teisės, nustatyti skaidrią 
procedūrą, grindžiamą objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 168
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų rinką, 
turi, visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų 
sektorius, turi, visapusiškai laikydamosi 
ES teisės, nustatyti skaidrią procedūrą, 
grindžiamą objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. de

Pakeitimas 169
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų
rinką, turi, visapusiškai laikydamosi ES 
teisės, nustatyti skaidrią procedūrą, 
grindžiamą objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo rinkas privatiems 
organizatoriams, turi nustatyti licencijų 
išdavimo procedūras, kurios atitiktų 
bendrus skaidrumo, vienodo požiūrio ir 
teisinio tikrumo principus, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktikoje;

Or. en

Pakeitimas 170
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų rinką, 
turi, visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
siekiančios atverti savo internetinių lošimų 
sektorių, atsižvelgiant į tai, kad tai nėra 
privaloma pagal ES teisę, turi, 
visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

Or. el

Pakeitimas 171
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų rinką, 
turi, visapusiškai laikydamosi ES teisės, 
nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

5. pabrėžia, kad valstybės narės, 
atveriančios savo internetinių lošimų 
sistemą, turi, visapusiškai laikydamosi ES 
teisės, nustatyti skaidrią licencijų išdavimo 
procedūrą, grindžiamą objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad valstybės narės,
atveriančios savo internetinių lošimų 
rinką, turi, visapusiškai laikydamosi ES 
teisės, nustatyti skaidrią procedūrą, 
grindžiamą objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

5. pabrėžia, kad valstybių narių
internetinių lošimų sektorius turi 
visapusiškai atitikti ES teisę;

Or. en

Pakeitimas 173
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad valstybės narės, kurioms 
yra pradėtos ir dar nebaigtos pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros, negali 
įgyvendinti atsakomųjų vykdymo 
užtikrinimo priemonių, taikomų kitoje 
valstybėje narėje licencijuotiems veiklos 
vykdytojams, kurie siūlo lošimų paslaugas 
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jų jurisdikcijoje;

Or. en

Pakeitimas 174
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad svarbu bendrai apibrėžti 
legalių organizatorių sąvoką, kad 
valstybės narės išduotų leidimus tik tiems 
veiklos vykdytojams, kurie atitinka bent 
jau toliau nurodytus reikalavimus ir dėl to 
yra laikomi legaliais: 
a) organizatorius turi licenciją, išduotą 
lošėjo valstybėje narėje;
b) organizatorius, siekiantis gauti leidimą 
vienoje valstybėje narėje, nėra pažeidęs 
kurios nors kitos Europos Sąjungos 
valstybės narės teisės;
c) organizatorius laikosi Sąjungos teisės.

Or. en

Pakeitimas 175
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. primygtinai ragina įvesti principą, 
pagal kurį nė viena lošimų bendrovė 
negalėtų veikti vienoje valstybėje narėje, 
jei minėta lošimų bendrovė veikia 
pažeisdama kurios nors kitos valstybės 
narės įstatymus;
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Or. en

Pakeitimas 176
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares įpareigoti 
valstybės narės licenciją turinčius veiklos 
vykdytojus savo internetinėse svetainėse 
gerai matomoje vietoje patalpinti 
reglamentuojančios valdžios institucijos 
logotipą;

Or. en

Pakeitimas 177
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5b. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
suburti ekspertų grupę lošimų klausimais, 
kuri keistųsi patirtimi ir gerąja praktika, o 
rengiant ES iniciatyvas, visų pirma,
rekomendacijas dėl bendros vartotojų 
apsaugos, atsakingos reklamos ir 
geriausios patirties vykdant susitarimų dėl 
varžybų baigties prevenciją ir su jais 
kovojant, konsultuotų ir dalintųsi 
žiniomis;

Or. en

Pakeitimas 178
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5c. pažymi, kad teisėtų ir atsakingų 
internetinių lošimų paslaugų teikimas gali 
sumažinti socialines sąnaudas, patiriamas 
dėl neigiamo ir nepageidaujamo lošimų 
veiklos poveikio;
(Šis pakeitimas panašus į pirminę 10 dalį.)

Or. en

Pakeitimas 179
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų 
klausimais ir Komisiją kiek galima labiau 
palengvinti valstybių narių reguliavimo 
institucijų keitimąsi duomenimis, kad 
būtų galima sukurti bendrą lošėjų 
nustatymo sistemą ir užtikrinti, kad 
savanoriško savo galimybės lošti 
apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 180
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
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valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų dalijamasi 
geriausia praktika ir informacija apie 
bendros veiksmingos lošėjų nustatymo 
sistemos kūrimą, taip pat organizatorių
baltųjų ir juodųjų sąrašų sudarymą ir
savanoriško savo galimybės lošti 
apribojimo priemonių nustatymą;

Or. es

Pakeitimas 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi informacija, geriausia praktika 
ir duomenimis, kad būtų galima sukurti
bendrą lošėjų nustatymo sistemą, nustatyti
kovos su nelegaliomis lošimų paslaugomis
priemones ir užtikrinti, kad savanoriško 
savo galimybės lošti apribojimo priemonės 
būtų taikomos visoje Sąjungoje;

Or. it

Pakeitimas 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima
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sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

veiksmingai keistis geriausia patirtimi ir 
teisingai taikyti nacionalinės teisės aktus, 
įvedant veiksmingas kovos su nelegaliais 
organizatoriais priemones, pvz., sukuriant 
baltuosius ir juoduosius organizatorių 
sąrašus, ir užtikrinti, kad savanoriško savo
galimybės lošti apribojimo priemonės būtų 
taikomos visoje ES;

Or. pt

Pakeitimas 183
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją palengvinti valstybių narių 
reguliavimo institucijų keitimąsi 
duomenimis, kad būtų galima sukurti 
veiksmingą bendrą lošėjų nustatymo 
sistemą, siekiant užtikrinti, kad priemones
prieš neteisėtus organizatorius ir 
savanoriško savo galimybės lošti 
apribojimo priemones būtų galima taikyti
visoje ES;

Or. de

Pakeitimas 184
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
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sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą 
ir užtikrinti, kad savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo priemonės 
būtų taikomos visoje ES;

imtis bendrų veiksmų prieš sukčiavimą, 
susitarimus dėl varžybų baigties ir 
nelegalių lošimų organizatorius;

Or. en

Pakeitimas 185
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo priemonės būtų taikomos
visoje ES;

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti visoje ES taikomas veiksmingas 
lošėjų nustatymo sistemas, vykdymo 
užtikrinimo priemones, taikomas 
nelegaliems organizatoriams, baltuosius 
ir juoduosius sąrašus, taip pat savanoriško 
savo galimybės lošti apribojimo
priemones, kurios apima asmenines 
lošimo ribas;

Or. en

Pakeitimas 186
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją palengvinti valstybių narių 
reguliavimo institucijų keitimąsi geriausia 
patirtimi ir informacija, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
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lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES; be to, primygtinai ragina 
valstybes nares iš naujo pradėti dialogą 
dėl internetinių lošimų paslaugų Tarybos 
Įsisteigimo ir paslaugų darbo grupės 
forume;

Or. en

Pakeitimas 187
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 
užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
dalytis geriausia patirtimi ir informacija, 
visų pirma, apie veiksmingą lošėjų
nustatymo sistemą, vykdymo užtikrinimo 
priemones, taikomas nelegaliems 
organizatoriams, baltuosius ir juoduosius 
sąrašus, taip pat savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo priemones;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir 

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją palengvinti valstybių narių 
keitimąsi informacija, kad būtų galima 
dalytis geriausia patirtimi, pvz., apie 
privalomą patikimą lošėjų nustatymą, 
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užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo priemonės būtų taikomos 
visoje ES;

vykdymo užtikrinimo priemones, taikomas 
nelegaliems organizatoriams, baltuosius 
ir juoduosius sąrašus, taip pat savanoriško 
savo galimybės lošti apribojimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 189
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
sukurti bendrą lošėjų nustatymo sistemą 
ir užtikrinti, kad savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo priemonės būtų 
taikomos visoje ES;

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais 
ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
keitimąsi duomenimis, kad būtų galima 
nustatyti lošėjus, taikyti savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo priemones ir 
užtikrinti galiojančių nuostatų vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 190
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. ragina Komisiją visada į ekspertų 
grupes ir konsultacijas įtraukti ekspertus, 
kurie specializuojasi probleminio ir 
patologinio lošimo srityje;

Or. cs
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Pakeitimas 191
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. mano, kad tam tikrose srityse, 
pavyzdžiui, administracijų 
bendradarbiavimo, traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn ir vartotojų 
apsaugos, būtų tikslingas koordinuotas 
Europos lygmens požiūris, papildantis 
tinkamas nacionalines taisykles;

Or. de

Pakeitimas 192
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. ragina Komisiją su valstybėmis 
narėmis išnagrinėti galimybes ES mastu 
sukurti nacionalinių savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo registrų, 
apimančių asmenines lošimo ribas ir 
prieinamų nacionalinėms valdžios 
institucijoms ir licencijuotiems lošimų 
organizatoriams, sąveikumą, kad visi 
klientai, norintys savanoriškai išbraukti 
save iš vieno organizatoriaus sąrašų ar 
viršijantys savo lošimo ribas, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbraukti iš 
visų kitų licencijuotų lošimų 
organizatorių sąrašų;
(Tai pirminio pranešimo projekto 13 dalis.)

Or. en
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Pakeitimas 193
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. palankiai vertina Komisijos 
pareiškimą iki 2013 m. ištirti valstybėms 
narėms VRI reglamento teikiamas 
galimybes keistis informacija ir (arba) 
bendradarbiauti; be to, skatina Komisiją 
numatyti lošimus įtraukti į esamas teisines 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimo sistemas, pvz., 
vartotojų apsaugos srityje;

Or. en

Pakeitimas 194
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. ragina ekspertų grupę lošimų 
klausimais ir Komisiją kuo labiau 
palengvinti valstybių narių reguliavimo 
institucijų keitimąsi duomenimis, siekiant 
sugriežtinti kovą su neteisėtomis lošimų 
paslaugomis;

Or. de

Pakeitimas 195
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad būtinas visų valstybių 
narių glaudus bendradarbiavimas siekiant 
bendrai spręsti problemas, kylančias dėl 
internetinių lošimų, kurie savo pobūdžiu
yra tarpvalstybinio pobūdžio, pvz., 
nelegalių internetinių lošimų 
organizatorių nustatymas ir kova su 
pinigų plovimu;

Or. en

Pakeitimas 196
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad būtinas glaudesnis 
valstybių narių bendradarbiavimas, visų 
pirma vartotojų apsaugos ir priemonių, 
skirtų kovai su nelegaliais organizatoriais, 
srityje;

Or. el

Pakeitimas 197
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6b. mano, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, užtikrinant 
lošėjų, ypač nepilnamečių ir kitų 
pažeidžiamų asmenų, aukšto lygio 
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apsaugą, ir ragina Europos lošimų 
organizatorių asociacijas parengti ir 
priimti savireguliavimo (elgesio) 
kodeksus, be kita ko, nustatant pareigą 
stebėti, kaip laikomasi įstatymų visose 
valstybėse narėse, ir taisyklių, kuriomis 
vengiama netinkamos reklamos;
(Tai pirminio pranešimo projekto 15 dalis.)

Or. en

Pakeitimas 198
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6b. mano, kad Europos lygmeniu turėtų 
būti stiprinamas nacionalinių socialinės ir 
sveikatos srities ekspertų, kurie 
specializuojasi patologinio ir probleminio 
lošimo srityje, bendradarbiavimas ir 
keitimasis geriausia patirtimi;

Or. cs

Pakeitimas 199
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6c. ragina ekspertų grupę lošimų 
paslaugų klausimais ir Komisiją kuo 
labiau palengvinti valstybių narių 
reguliavimo institucijų keitimąsi 
duomenimis, kad būtų galima sukurti 
visoje ES taikomas veiksmingas, 
privalomas ir patikimas lošėjų nustatymo 
sistemas, vykdymo užtikrinimo priemones, 
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taikomas nelegaliems organizatoriams, 
baltuosius ir juoduosius sąrašus, taip pat 
savo galimybės lošti apribojimo 
priemones, kurios apima asmenines 
lošimo ribas;

Or. en

Pakeitimas 200
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. ragina valstybes nares pasitelkus 
ekspertų grupę glaudžiai bendradarbiauti 
su Komisija ir tarpusavyje siekiant 
įgyvendinti Komunikato dėl internetinių 
lošimų veiksmų planą;

Išbraukta.

(Valstybės narės negali įgyvendinti 
veiksmų plano.)

Or. en

Pakeitimas 201
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. ragina valstybes nares pasitelkus 
ekspertų grupę glaudžiai bendradarbiauti 
su Komisija ir tarpusavyje siekiant 
įgyvendinti Komunikato dėl internetinių 
lošimų veiksmų planą;

Išbraukta.

Or. nl



AM\933917LT.doc 91/193 PE508.193v03-00

LT

Pakeitimas 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. ragina valstybes nares pasitelkus 
ekspertų grupę glaudžiai bendradarbiauti 
su Komisija ir tarpusavyje siekiant 
įgyvendinti Komunikato dėl internetinių 
lošimų veiksmų planą;

7. ragina valstybes nares pasitelkus 
ekspertų grupę glaudžiai bendradarbiauti 
su Komisija ir tarpusavyje siekiant derinti 
veiksmus, kuriais siekiama kovoti su 
neleistina tarpvalstybinių lošimų paslaugų 
pasiūla, bei įgyvendinti Komunikato dėl 
internetinių lošimų veiksmų planą;

Or. it

Pakeitimas 203
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. ragina Komisiją sudaryti ekspertų 
grupę, kuri savo darbe vadovautųsi 
visomis prieinamomis žiniomis, įskaitant 
konsultacijas dėl geriausios patirties su 
trečiosiomis šalimis, kuriose veikia 
tinkama reglamentavimo sistema, ir 
prireikus su lošimų organizatoriais;

Or. en

Pakeitimas 204
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų 
grupė siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 205
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų 
grupė siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 206
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų 
grupė siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 207
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų 
grupė siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 208
Nora Berra

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog ekspertų grupė svarbi 
siekiant valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimo;

Or. en

Pakeitimas 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų nacionalinėse licencijavimo 
sistemose panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios legalūs
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vartotojams siūlyti savo paslaugų; internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Or. it

Pakeitimas 210
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios didėja 
legalių internetinių paslaugų teikėjų 
sąnaudos patenkant į naujas rinkas;

Or. en

Pakeitimas 211
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų sukurti skaidresnes procedūras ir 
panaikinti nereikalingą administracinę 
naštą valstybėse narėse, dėl kurios legalūs
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 212
Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia ekspertų grupės svarbą
valstybių narių ir Europos Komisijos 
bendradarbiavimui;

Or. de

Pakeitimas 213
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 214
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą dubliavimąsi 
ir administracinę naštą, dėl kurios legalūs
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

Or. en
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Pakeitimas 215
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų apsaugoti piliečius nuo 
priklausomybės nuo lošimų, kartu siektų 
panaikinti nereikalingą administracinę 
naštą, dėl kurios legalūs internetinių 
paslaugų teikėjai negali siūlyti savo 
paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 216
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų kiekvienoje licencijų išdavimo 
sistemoje panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios legalūs
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų, tačiau 
administracinės naštos mažinimas 
niekada neturi kelti pavojaus vartotojų 
apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 217
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ši ekspertų 
grupė skatintų valstybių narių 
bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią 
nelegaliems internetinių paslaugų 
teikėjams siūlyti savo paslaugas 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 218
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų 
grupė siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. ragina valstybes nares siekti panaikinti 
nereikalingą administracinę naštą, dėl 
kurios legalūs internetinių paslaugų 
teikėjai negali vartotojams siūlyti savo 
paslaugų;

Or. nl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė 
siektų panaikinti nereikalingą 
administracinę naštą, dėl kurios 
internetinių paslaugų teikėjai negali 
vartotojams siūlyti savo paslaugų;

8. pabrėžia, jog ši ekspertų grupė svarbi 
siekiant valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimo;
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Or. en

Pakeitimas 220
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. pažymi, kad savireguliavimo 
iniciatyvomis galima itin prisidėti 
nustatant bendrų standartų turinį; dar 
kartą patvirtina, kad tokioje opioje srityje 
kaip lošimai pramonės savireguliacija gali 
tik papildyti nacionalines taisykles, bet 
negali jų pakeisti;
(Tai pirminio pranešimo projekto 19 dalis.)

Or. en

Pakeitimas 221
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 222
Patricia van der Kammen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 223
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 224
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant 

Išbraukta.
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būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 225
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant
būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų gebėti keistis geriausia 
patirtimi, kuri padėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas nacionalinėms
licencijoms, įskaitant lošimų įrangos 
techninius standartus, taikyti;

Or. en

Pakeitimas 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

9. ragina nacionalines reguliavimo 
institucijas keistis informacija ir 
geriausiąja patirtimi, kurios padėtų 
sudaryti palankesnes sąlygas 
nacionalinėms licencijoms ir leidimams, 
įskaitant susitarimus dėl lošimų įrangos 
sertifikavimo pagrindinių techninių 
standartų, taikyti;

Or. it
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Pakeitimas 227
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

9. skatina nacionalines reguliavimo 
institucijas susitarti dėl lygiavertiškumo 
išlygų, kurias taikant būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos nacionalinių licencijų 
taikymui, susijusiam su lošimų įrangos 
techniniais standartais ir, prireikus, su 
konkrečiais teisiniais reikalavimais, 
taikomais ekonominės veiklos 
vykdytojams;

Or. en

Pakeitimas 228
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

9. ragina nacionalines reguliavimo 
institucijas susitarti dėl lygiavertiškumo 
išlygų, kurias taikant būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos taikyti lošimų
licencijas, įskaitant susitarimą dėl lošimų 
įrangos techninių standartų;

Or. en

Pakeitimas 229
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant
būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

9. mano, kad kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų gebėti keisti 
geriausia patirtimi, kuri padėtų sudaryti
palankesnes sąlygas nacionalinėms
licencijoms, įskaitant lošimų įrangos 
techninius standartus, taikyti;

Or. en

Pakeitimas 230
Nora Berra

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

9. mano, kad bendri nacionalinių
reguliavimo institucijų susitarimai, 
įskaitant susitarimus dėl nacionalinių
licencijų ir vykdymo užtikrinimo
priemonių taikymo nelegaliems lošimo 
paslaugų siūlytojams, techninių standartų 
ir lošimo įrangos, atpažinties ir kovos su 
sukčiavimu sistemų, kiekvieno su lošimais 
susijusio produkto ir lošimų tarpininkų 
galimos rizikos vertinimo, padėtų didinti 
ES reguliavimo, saugumo ir piliečių, ypač
nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų, 
apsaugos lygį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant
būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant 
susitarimą dėl lošimų įrangos techninių 
standartų;

9. mano, kad kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų gebėti keisti 
geriausia patirtimi, kuri padėtų sudaryti
palankesnes sąlygas nacionalinėms
licencijoms, įskaitant techninius 
standartus ir lošimų įrangą, taikyti; 
ragina kompetentingas nacionalines 
reguliavimo institucijas pradėti taikyti 
reguliavimo principą, pagal kurį lošimų 
įmonėms leidžiama steigtis valstybėje 
narėje (arba prašyti išduoti nacionalines 
licencijas organizuoti lošimus) tik tada, jei
šios įmonės savo veikla nepažeidžia 
galiojančių įstatymų nė vienoje kitoje ES 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 232
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus;
(Tai pirminio pranešimo projekto 16 dalis.)

Or. en

Pakeitimas 233
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. pažymi, kad tam tikros Sąjungos 
valstybės narės gali ir toliau siekti 
glaudžiau dirbti kartu tam, kad 
artimiausioje ateityje galėtų veiksmingiau 
spręsti tarpvalstybinius su lošimais 
susijusius uždavinius; ragina šias šalis 
apsvarstyti tvirtesnio bendradarbiavimo 
galimybę, kaip nurodyta Europos 
Sąjungos sutarties 20 straipsnyje ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
326–334 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 234
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. suvokia pajamų, gaunamų iš įprastos
lošimo veiklos, svarbą sportui ir kitiems 
labdaringiems tikslams; teigia, kad toliau 
plėtojant internetinių lošimų veiklą jokiu 
būdu neturėtų būti mažinamos šios 
pajamos;

Or. en

Pakeitimas 235
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Trečia paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Vartotojų apsauga Išbraukta.
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(Šis skyrius įtrauktas į pirmą skyrių.)

Or. en

Pakeitimas 236
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis 
lošimų interneto svetainėmis;

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 237
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis 
lošimų interneto svetainėmis;

Išbraukta.

(Ši dalis perkelta į antrą skyrių.)

Or. en

Pakeitimas 238
Patricia van der Kammen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. mano, kad siekiant užtikrinti vartotojų 
apsaugą būtina užtikrinti legalių 
internetinių lošimo paslaugų pasiūlą, nes 
gali būti, kad to neužtikrinus vartotojai bus
linkę naudotis nelegaliomis lošimų 
interneto svetainėmis;

Or. nl

Pakeitimas 239
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, kurią nustato kiekviena valstybė 
narė, nes, tikėtina, kad to neužtikrinus 
vartotojai bus linkę naudotis neteisėtų
lošimų organizatorių paslaugomis;

Or. es

Pakeitimas 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų, ypač labiausiai 
pažeidžiamų, apsaugą būtina užtikrinti 
sąžiningą lošimo paslaugų pasiūlą ir 
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labiau linkę naudotis nepatikimomis 
lošimų interneto svetainėmis;

atsakingą reklamą, kurioje būtų 
pranešama apie pavojų, kad gali kilti su 
lošimais susijusių problemų, kurios gali 
sukelti labai sunkių pasekmių, ir 
užtikrinti, kad vartotojai vengtų naudotis 
nepatikimomis lošimų interneto 
svetainėmis;

Or. it

Pakeitimas 241
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti patrauklią reguliuojamųjų
lošimo paslaugų pasiūlą, nes to 
neužtikrinus vartotojai labiau linkę 
naudotis nereguliuojamomis lošimų 
interneto svetainėmis;

Or. en

Pakeitimas 242
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes, tikėtina, kad to neužtikrinus 
vartotojai bus linkę naudotis nelegalių
lošimų organizatorių paslaugomis;

Or. de
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Pakeitimas 243
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. atkreipia dėmesį į nusistovėjusią ES
Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią
lošimų organizavimas nėra įprasta 
ekonominė veikla, kurią valstybės narės,
sukurdamos monopolį ar licencijų 
sistemas, galėtų dėl primygtinų bendro 
intereso priežasčių visiškai ar iš dalies 
apriboti arba uždrausti;

Or. de

Pakeitimas 244
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis 
lošimų interneto svetainėmis;

10. ragina Komisiją pateikti mokslinių 
įrodymų savo teiginiui, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą;

Or. en

Pakeitimas 245
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį 
gali reikėti užtikrinti sąžiningą ir teisėtą 
lošimo paslaugų pasiūlą – visa tai turi 
nustatyti valstybės narės pagal ES teisę –
taip pat patikimą reklamavimo lygį ir 
pobūdį valstybėse narėse, nes, tikėtina, kad
to neužtikrinus kai kurie vartotojai bus
linkę naudotis nelegaliomis lošimų 
interneto svetainėmis;

Or. en

Pakeitimas 246
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti tinkamai reguliuojamą lošimo 
paslaugų pasiūlą, kurią nustato kiekviena 
valstybė narė, nes, tikėtina, kad to 
neužtikrinus vartotojai bus linkę naudotis 
nelegalių lošimų organizatorių 
paslaugomis;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
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užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti tinkamai reguliuojamą lošimo 
paslaugų pasiūlą, nes, tikėtina, kad to 
neužtikrinus vartotojai bus linkę naudotis 
nelegalių lošimų organizatorių 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 248
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad užtikrinus 
sąžiningą lošimo paslaugų pasiūlą galima 
prisidėti prie vartotojų apsaugos, antraip
vartotojai gali būti linkę naudotis nelegalių
lošimų organizatorių paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, kurią nustato kiekviena valstybė 
narė, nes, tikėtina, kad to neužtikrinus 
vartotojai bus linkę naudotis nelegalių
lošimų organizatorių paslaugomis;

Or. en
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Pakeitimas 250
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai 
labiau linkę naudotis nepatikimomis 
lošimų interneto svetainėmis;

10. pritaria Komisijai, kad siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą būtina 
užtikrinti sąžiningą lošimo paslaugų 
pasiūlą, kurią apibrėžia kiekviena valstybė 
narė, nes, tikėtina, kad to neužtikrinus 
vartotojai bus linkę naudotis 
nepatikimomis lošimų interneto 
svetainėmis;

Or. el

Pakeitimas 251
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. pažymi, kad nesant nepilnamečių ir 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos nuo 
dienos metu rodomos internetinių lošimų 
organizatorių reklamos, susijusios su 
sporto renginiais, turi būti nustatytos 
griežtos taisyklės, kuriomis ribojamas 
internetinių lošimų organizatorių 
reklamos kiekis;

Or. en

Pakeitimas 252
Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. ragina Komisiją ir valstybes nares ES
lygmeniu internetinių lošimų sektoriuje 
nustatyti vienodą klientų atpažinties 
reglamentavimą tam, kad būtų išvengta
nepilnamečių dalyvavimo ir užtikrintas
draudimų lošti taisyklių veiksmingumas, 
visų pirma siekiant konkretaus tikslo –
apsaugoti vartotojus ir kovoti su 
nusikalstamumu;

Or. de

Pakeitimas 253
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. mano, kad iniciatyva priimti 
rekomendaciją dėl vartotojų apsaugos yra 
tinkamas pragmatiškas žingsnis, 
atsižvelgiant į didelius nacionalinių 
sistemų skirtumus; pakartoja, kad 
atsižvelgiant į tarpvalstybinį interneto 
pobūdį, vidaus rinkoje akivaizdžiai būtina 
taikyti bendrus vartotojų apsaugos 
standartus; ragina Komisiją, praėjus 
dvejiems metams, kritiškai įvertinti, ar 
įgyvendinti veiksmai buvo efektyvūs ir ar 
ES lygmeniu būtina taikyti papildomas, 
galbūt teisėkūros priemones;

Or. en

Pakeitimas 254
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. ragina valstybes nares imtis 
priemonių siekiant veiksmingai užkirsti 
kelią neteisėtai azartinių lošimų ir 
internetinių lošimų paslaugų pasiūlai; 
šiuo požiūriu pritaria, kad reikia taikyti 
reguliavimo principą, pagal kurį azartinių 
lošimų organizatoriai gali vykdyti veiklą 
valstybėje narėje tik tada, jei ši veikla 
neprieštarauja nė vienos kitos Sąjungos 
valstybės narės teisės aktams;

Or. fr

Pakeitimas 255
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. mano, kad yra pavojingas ryšys tarp 
ekonominės krizės paaštrėjimo ir lošimų 
masto padidėjimo; pabrėžia, kad labai 
sudėtinga dabartinė socialinė ekonominė 
padėtis prisidėjo prie jų eksponentinio 
paplitimo, ypač vargingiausiuose 
gyventojų sluoksniuose, todėl mano, kad 
būtina nuolatinė tęstinė su lošimais 
susijusios priklausomybės ir problemų
stebėsena;

Or. it

Pakeitimas 256
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 b dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10b. pabrėžia, kad reikia geriau 
informuoti vartotojus apie teisėtos ir 
neteisėtos lošimų pasiūlos skirtumą ir 
nelegalių lošimų jiems keliamus pavojus; 
todėl prašo Komisijos skatinti valstybes 
nares keistis gerąja patirtimi, susijusia su 
juodųjų sąrašų, į kuriuos įtraukiami 
neteisėta veikla jų teritorijoje užsiimantys 
organizatoriai, ir baltųjų sąrašų, į kuriuos 
įtraukiami teisėta veikla jų teritorijoje 
užsiimantys organizatoriai, sudarymu;

Or. fr

Pakeitimas 257
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES 
lygmens pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 258
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES 
lygmens pažeidžiamų vartotojų apsaugos 

Išbraukta.



AM\933917LT.doc 115/193 PE508.193v03-00

LT

priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

(Ši dalis perkelta į pirmą skyrių.)

Or. en

Pakeitimas 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą;

Or. it

Pakeitimas 260
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos veiksmų 
galimybes, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą;

Or. it



PE508.193v03-00 116/193 AM\933917LT.doc

LT

Pakeitimas 261
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

11. ragina valstybes nares toliau tirti ES 
lygmens pažeidžiamų vartotojų, visų pirma 
nepilnamečių, apsaugos priemones ir
užtikrinti veiksmingas amžiaus ir 
tapatybės tikrinimo priemones, taip pat
užkirsti kelią nepilnamečiams lošėjams 
naudotis internetinio lošimo produktais;

Or. de

Pakeitimas 262
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų teikėjų 
patikimumo ženklą;

11. ragina Komisiją toliau išsamiai tirti 
naujus pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
būdus, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, viršutinių 
ribų nustatymą, didesnį aiškumą, savęs 
ribojimo priemones, informaciją apie 
prevencijos ir gydymo programas, 
klaidinančios reklamos reguliavimą ir 
galimybę naudoti internetinį legalių 
paslaugų teikėjų patikimumo ženklą; be to, 
ragina Komisiją įvertinti ES lygmeniu
esamų priemonių veiksmingumą;

Or. cs

Pakeitimas 263
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens 
vartotojų, taip pat pažeidžiamų vartotojų, 
pvz., nepilnamečių, apsaugos veiksmus, 
įskaitant oficialų valstybių narių
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 264
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų teikėjų 
patikimumo ženklą;

11. tvirtai pabrėžia, kad, neatsižvelgiant į 
tai, kaip valstybės narės nusprendžia 
organizuoti ir reguliuoti internetinių 
lošimų paslaugų pasiūlą nacionaliniu 
lygmeniu, šiame sektoriuje turi būti 
užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga 
ES lygmeniu; ragina Komisiją ES 
lygmeniu pasiūlyti vartotojų, visų pirma 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų,
apsaugos priemones, įskaitant oficialų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą, ir galimybę naudoti 
internetinį legalių paslaugų teikėjų 
patikimumo ženklą;

Or. en

Pakeitimas 265
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis



PE508.193v03-00 118/193 AM\933917LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

11. ragina Komisiją ir valstybių narių 
kompetentingas valdžios institucijas toliau 
tirti nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
lošėjų apsaugos priemones;

Or. en

Pakeitimas 266
Nora Berra

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

11. ragina Komisiją toliau tirti pažeidžiamų 
vartotojų apsaugos ES lygmeniu priemones, 
įskaitant kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimą, ir
pakviesti valstybes nares įpareigoti 
valstybės narės licenciją turinčius veiklos 
vykdytojus savo internetinėje svetainėje 
gerai matomoje pastovioje vietoje 
patalpinti reglamentuojančios valdžios 
institucijos logotipą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 

11. ragina Komisiją toliau tirti pažeidžiamų 
vartotojų apsaugos veiksmus, įskaitant
kompetentingų nacionalinių valdžios 



AM\933917LT.doc 119/193 PE508.193v03-00

LT

institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų 
teikėjų patikimumo ženklą;

institucijų bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 268
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų teikėjų 
patikimumo ženklą;

11. ragina Komisiją parengti privalomas
pažeidžiamų vartotojų apsaugos ES 
lygmeniu priemones, įskaitant oficialų 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, 
ir galimybę naudoti internetinį legalių 
paslaugų teikėjų patikimumo ženklą; taip 
pat mano, kad reikėtų parengti priemones 
dėl lošimų dažnumo (ne trumpesnis kaip 
septynių sekundžių tarpas tarp lošimų, net 
jeigu lošiama keliuose vieno lošimų 
organizatoriaus languose ar įvairūs 
lošimai), savanoriškų ribų pakeitimo 
fiksuotomis mėnesinėmis įmokų ribomis 
ir lošimo laiko apribojimo iki ne daugiau 
kaip keturių valandų per dieną vienam 
lošėjui;

Or. de

Pakeitimas 269
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemones, įskaitant oficialų reguliavimo 

11. ragina Komisiją toliau tirti pažeidžiamų 
vartotojų apsaugos ES lygmeniu priemones, 
įskaitant nuolatinį kompetentingų 
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institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę 
naudoti internetinį legalių paslaugų teikėjų 
patikimumo ženklą;

nacionalinių valdžios institucijų
bendradarbiavimą, ir galimybę naudoti 
internetinį legalių paslaugų teikėjų 
patikimumo ženklą;

Or. en

Pakeitimas 270
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalies 1 punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1) ragina Komisiją apsvarstyti pasiūlymus 
dėl vartotojų apsaugos teisės aktų, kuriais 
bent jau reikalaujama, kad vidaus rinkoje 
veiklos vykdytojai suteiktų įrangą, kuria 
būtų sudarytos sąlygos vartotojams valdyti 
savo lošimą taikant tam tikrus metodus, 
įskaitant savo galimybės lošti apribojimą
ir laiko ar nuostolių ribas;

Or. en

Pakeitimas 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
nemaža iš lošimų veiklos gaunamų 
pajamų dalis ir toliau būtų skiriama 
valstybių narių viešojo intereso 
socialinėms ir ekonominėms reikmėms; 
pabrėžia loterijų ir kazino indėlį šioje 
srityje ir pažymi, kad priimant bet kokį 
Europos požiūrį į lošimų sektorių būtina 
tinkamai atsižvelgta į šį konkretų aspektą;
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Or. pt

Pakeitimas 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. dar kartą patvirtina, kad vartotojų 
apsauga, visų pirma išvengiant
nepilnamečių dalyvavimo lošime ir 
užtikrinant pažeidžiamų asmenų apsaugą, 
taip pat priklausomybės nuo lošimų 
mažinimas, pvz., įvedant internetinių 
lošimų tarpininkus, turėtų būti 
pagrindinis ir svarbiausias ES bendrų 
veiksmų internetinių lošimų sektoriuje 
tikslas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. prašo Komisijos ištirti veiksmus, 
kuriais būtų galima sustabdyti praktiką, 
pagal kurią kai kurios kitoje valstybėje 
narėje įsikūrusios bendrovės siūlo 
internetinių lošimų paslaugas, pvz., per 
palydovinę televiziją ar reklamos 
kampanijos, toje valstybėje narėje, kurioje 
jos neturi licencijos siūlyti savo 
paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 274
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. mano, kad lošimų reklama dažnai 
būna iškreipta ir apgaulinga, todėl gali 
paskatinti nesveiką ir žalingą elgesį; todėl 
mano, kad reklama turėtų tapti 
atsakingesnė ir turėtų būti reguliuojama 
siekiant sumažinti žalingiausią jos poveikį 
labiausiai pažeidžiamiems visuomenės 
sluoksniams;

Or. it

Pakeitimas 275
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. mano, kad lošimų reklama dažnai 
būna iškreipta ir apgaulinga, todėl gali 
paskatinti nesveiką ir žalingą elgesį; todėl 
mano, kad reklama turėtų tapti 
atsakingesnė ir turėtų būti reguliuojama 
siekiant sumažinti žalingiausią jos poveikį 
labiausiai pažeidžiamiems visuomenės 
sluoksniams;

Or. it

Pakeitimas 276
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

Išbraukta.

(Ši dalis perkelta į pirmą skyrių.)

Or. en

Pakeitimas 277
Nora Berra

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suvokti lošimų problemą; ragina Komisiją 
paspartinti atitinkamų nacionalinių 
organizacijų, kurios atlieka šios srities 
studijas bei mokslinius tyrimus, teikia 
informaciją ir gydymą nuo 
priklausomybės nuo lošimų, tinklo 
kūrimą, taip pat rekomenduoja valstybėms 
narėms atlikti metinius paplitimo tyrimus 
ir rinkti bei skatinti nepriklausomus 
statistikos šaltinius rinkti informaciją apie 
priklausomybę nuo lošimų, taip pat atlikti 
tyrimus apie sunkias šios priklausomybės 
socialines ir finansines pasekmes 
patologiniams lošėjams;

Or. en
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Pakeitimas 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų ir su jais 
susijusių problemų mastas rodo, kad reikia 
papildomų mokslinių tyrimų ir duomenų, 
todėl ragina visas valstybes nares atlikti 
tolesnius tyrimus siekiant suvokti lošimų 
problemą ir jų daromą socialinę žalą;

Or. it

Pakeitimas 279
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

12. mano, jog siekiant išmatuoti
priklausomybės nuo lošimų mastą ir su 
įvairiomis lošimo formomis susijusią 
riziką reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų; palankiai vertina kelis 
vykdomus ir numatytus ES lėšomis 
finansuojamus mokslinių tyrimų 
projektus, kuriais siekiama surinkti 
objektyvių mokslinių įrodymų, kurie 
padėtų politikos kūrėjams nustatyti 
veiksmingas priklausomybės nuo lošimų 
prevencijos ir gydymo priemones; ragina 
visas valstybes nares, jei įmanoma, 
suderintu būdu papildyti šią veiklą ir 
atlikti tolesnius tyrimus siekiant suvokti
lošimų problemą;

Or. en
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Pakeitimas 280
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

12. ragina Komisiją, atsižvelgiant į didelę 
priklausomybės nuo lošimų riziką, pateikti 
suderintas ir privalomas priemones 
siekiant veiksmingai atgrasyti vartotojus 
nuo naudojimosi internetinių lošimų 
paslaugomis, taip pat užkirsti kelią 
sutrikimams, susijusiems su lošimais, 
užtikrinant didesnę nepilnamečių ir kitų 
pažeidžiamų grupių apsaugą nuo prieigos 
prie lošimų. Todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suvokti lošimų problemą;

Or. en

Pakeitimas 281
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant
suprasti lošimų problemą;

12. ragina visas valstybes nares atlikti 
tolesnius tyrimus, siekiant ištirti
priklausomybę nuo lošimų, jos paplitimą, 
priežastis ir gydymą, ir panaudoti turimus 
duomenis aukšto lygio vartotojų apsaugai 
nustatyti;

Or. cs

Pakeitimas 282
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

12. pabrėžia, kad priklausomybė nuo 
lošimų iš esmės yra elgesio sutrikimas;
mano, jog priklausomybės nuo lošimų 
mastas rodo, kad skubiai reikia papildomų 
mokslinių tyrimų ir duomenų, todėl ragina 
visas valstybes nares ir Komisiją atlikti 
tolesnius tyrimus siekiant suvokti lošimų 
problemą;

Or. en

Pakeitimas 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 
duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

12. mano, jog priklausomybei nuo lošimų 
suvokti reikia papildomų mokslinių tyrimų 
ir duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares sistemingai ir periodiškai atlikti 
tolesnius tyrimus siekiant suvokti lošimų 
problemą;

Or. en

Pakeitimas 284
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, jog neišmatuojamas 
priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, 
kad reikia papildomų mokslinių tyrimų ir 

12. mano, jog valstybės narės turi pačios 
nustatyti lošimų problemas ir jų apimtį;
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duomenų, todėl ragina visas valstybes 
nares atlikti tolesnius tyrimus siekiant 
suprasti lošimų problemą;

Or. nl

Pakeitimas 285
Nora Berra

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. ragina, kiekvienos valstybės narės 
lygmeniu atlikus vertinimą, griežtai 
reguliuoti ar uždrausti pavojingas lošimų 
formas;

Or. en

Pakeitimas 286
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. rekomenduoja valstybėms narėms 
nustatyti mažiausią procentinę lošimo 
pelno dalį, kuri turi būti skiriama 
organizacijoms, veikiančioms 
priklausomybės prevencijos ar 
konsultavimo priklausomybės klausimais 
srityje;

Or. de

Pakeitimas 287
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. rekomenduoja sukurti 
priklausomybės prevencijos fondą ir 
lošimų organizatoriams nustatyti 
priklausomybės prevencijos įmoką, kuri 
sudarytų 1–3 proc. jų metinės apyvartos;

Or. de

Pakeitimas 288
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. mano, kad dėl internetinių lošimų ir 
lengvos prieigos prie jų lošėjams gali būti 
sunkiau suvokti savo nuostolius, ir todėl 
mano esant reikalinga griežtai reguliuoti 
indėlių ir išlaidų ribas;

Or. it

Pakeitimas 289
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. mano, kad dėl internetinių lošimų ir 
lengvos prieigos prie jų lošėjams gali būti 
sunkiau suvokti nuostolius, ir todėl mano 
esant reikalinga griežtai reguliuoti indėlių 
ir išlaidų ribas;

Or. it
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Pakeitimas 290
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo registras, kad 
visi klientai, norintys savanoriškai 
išbraukti save iš vieno organizatoriaus 
sąrašų, turėtų galimybę būti automatiškai 
išbrauktais iš visų kitų licencijuotų lošimų 
organizatorių sąrašų;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 291
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo registras, kad 
visi klientai, norintys savanoriškai 
išbraukti save iš vieno organizatoriaus 
sąrašų, turėtų galimybę būti automatiškai 
išbrauktais iš visų kitų licencijuotų lošimų 
organizatorių sąrašų;

Išbraukta.

(Ši dalis perkelta į pirmą skyrių.)
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Or. en

Pakeitimas 292
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo registras, kad 
visi klientai, norintys savanoriškai
išbraukti save iš vieno organizatoriaus 
sąrašų, turėtų galimybę būti automatiškai 
išbrauktais iš visų kitų licencijuotų lošimų 
organizatorių sąrašų;

13. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę
sukurti nacionalinėms valdžios 
institucijoms ir licencijuotiems lošimų 
organizatoriams prieinamą ES savo 
galimybės lošti apribojimo registrą, kad 
visi klientai, norintys išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbraukti iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

Or. en

Pakeitimas 293
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savo galimybės lošti 
apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys išbraukti save iš vieno 
organizatoriaus sąrašų, turėtų galimybę 
būti automatiškai išbraukti iš visų kitų 
licencijuotų lošimų organizatorių sąrašų; 
pabrėžia, kad savo galimybės lošti 
apribojimo principas turi būti papildytas 
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paprasta prieiga prie informacijos apie 
specialistų pagalbą ir specialias 
konsultavimo agentūras valstybėse 
narėse;

Or. cs

Pakeitimas 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

13. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis ir sudaryta ekspertų 
grupe, įvertinti galimybę priimti 
priemones, skirtas nacionalinėms valdžios 
institucijoms ir licencijuotiems lošimų
organizatoriams prieinamam ES savo 
galimybės lošti apribojimo registrui 
sukurti, kad visi klientai, norintys išbraukti 
save iš vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbraukti iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

Or. it

Pakeitimas 295
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 

13. ragina Komisiją ištirti galimybes 
sukurti nacionalinėms valdžios 
institucijoms ir licencijuotiems lošimų 
organizatoriams prieinamą ES savo 
galimybės lošti apribojimo registrą, kad 
visi klientai, norintys išbraukti save iš 
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norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbraukti iš visų 
kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų; pabrėžia, kad bet kokiai keitimosi 
asmenine informacija apie probleminius 
lošėjus priemonei turi būti taikomos 
griežtos duomenų apsaugos taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 296
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

13. ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktus, 
kuriais būtų sukurtas nacionalinėms 
valdžios institucijoms ir licencijuotiems 
lošimų organizatoriams prieinamas ES 
savo galimybės lošti apribojimo registras, 
kad visi klientai, norintys išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbraukti iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

Or. en

Pakeitimas 297
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
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prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

prieinamas ES savo galimybės lošti 
apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys išbraukti save iš vieno 
organizatoriaus sąrašų, turėtų galimybę 
būti automatiškai išbraukti iš visų kitų 
licencijuotų lošimų organizatorių sąrašų; 
be to, ragina Komisiją sukurti ES savo 
galimybės lošti apribojimo registrą, 
apimantį su klientais susijusią 
informaciją apie jų statomas, 
prarandamas ir laimimas pinigų sumas, 
taip pat visą lošimo laiką;

Or. en

Pakeitimas 298
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo registras, kad 
visi klientai, norintys savanoriškai
išbraukti save iš vieno organizatoriaus 
sąrašų, turėtų galimybę būti automatiškai 
išbrauktais iš visų kitų licencijuotų lošimų 
organizatorių sąrašų;

13. ragina Komisiją paremti nacionalinėms 
valdžios institucijoms ir licencijuotiems 
lošimų organizatoriams prieinamo ES savo 
galimybės lošti apribojimo registro 
sukūrimą, kad visi klientai, norintys 
išbraukti save iš vieno organizatoriaus 
sąrašų, turėtų galimybę būti automatiškai 
išbraukti iš visų kitų licencijuotų lošimų 
organizatorių sąrašų;

Or. en

Pakeitimas 299
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

13. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savo galimybės lošti 
apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys išbraukti save iš vieno 
organizatoriaus sąrašų, turėtų galimybę 
būti automatiškai išbraukti iš visų kitų 
licencijuotų lošimų organizatorių sąrašų;

Or. el

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

13. ragina Komisiją su valstybėmis 
narėmis ištirti galimybę sukurti
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamus nacionalinius savo galimybės 
lošti apribojimo registrus, kad visi klientai, 
norintys išbraukti save iš vieno 
organizatoriaus sąrašų, turėtų galimybę 
būti automatiškai išbraukti iš visų kitų 
licencijuotų lošimų organizatorių sąrašų;

Or. en

Pakeitimas 301
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo 
galimybės lošti apribojimo registras, kad 
visi klientai, norintys savanoriškai
išbraukti save iš vieno organizatoriaus 
sąrašų, turėtų galimybę būti automatiškai 
išbrauktais iš visų kitų licencijuotų lošimų 
organizatorių sąrašų;

13. ragina Komisiją sudaryti lengvesnes 
sąlygas nacionalinėms valdžios 
institucijoms ir licencijuotiems lošimų 
organizatoriams prieinamų nacionalinių 
savo galimybės lošti apribojimo registrų 
pripažinimui ir prieigai prie jų valstybėse 
narėse, kad visi klientai, norintys išbraukti 
save iš vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbraukti iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

Or. en

Pakeitimas 302
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savo galimybės lošti 
apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys išbraukti save iš vieno 
organizatoriaus sąrašų, turėtų galimybę 
būti automatiškai išbraukti iš visų kitų 
licencijuotų lošimų organizatorių sąrašų; 
ragina Komisiją skatinti keitimąsi 
patirtimi ir gerąja patirtimi, susijusia su 
pagalba nuo lošimų priklausomiems 
asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 303
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savanoriško savo galimybės 
lošti apribojimo registras, kad visi klientai, 
norintys savanoriškai išbraukti save iš 
vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbrauktais iš 
visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių 
sąrašų;

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir 
licencijuotiems lošimų organizatoriams 
prieinamas ES savo galimybės lošti 
apribojimo registras, kad visi klientai, 
išbraukiantys save iš vieno internetinių 
lošimų organizatoriaus sąrašų, turėtų 
galimybę būti automatiškai išbraukti iš 
visų kitų licencijuotų internetinių lošimų 
organizatorių sąrašų;

Or. en

Pakeitimas 304
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalies pirma pastraipa (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

siekiant informuoti vartotojus apie jų 
lošimų veiklą, šiame registre turėtų būti 
pateikiama vartotojui visa su jo lošimo 
istorija susijusi informacija, kiekvieną 
kartą, kai jis /ji pradeda lošti;

Or. en

Pakeitimas 305
Ivo Belet, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. rekomenduoja aiškiai atskirti lošimų 
veiklą nuo kitų internetinių pramogų 
formų; paslaugoms, kurios pasižymi 
konkrečiomis lošimų sektoriaus 
ypatybėmis, turi būti taikomi atitinkami 
lošimų srities teisės aktai ir visapusiškai 
taikomos amžiaus ir tapatybės patikros 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 306
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. mano, kad būtini specialūs 
nepilnamečių apsaugos veiksmai, todėl 
reikalingos nuostatos, kurios leistų tikrinti 
lošėjų amžių ir asmens tapatybę, siekiant 
nepilnamečiams veiksmingai užkirsti 
prieigą prie internetinių lošimų;

Or. it

Pakeitimas 307
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. mano, kad būtini specialūs 
nepilnamečių apsaugos veiksmai, todėl 
reikalingos nuostatos, kurios leistų tikrinti 
lošėjų amžių ir asmens tapatybę, siekiant 
nepilnamečiams veiksmingai užkirsti 
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prieigą prie internetinių lošimų;

Or. it

Pakeitimas 308
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. ragina Komisiją toliau nagrinėti 
priemones Europos lygmeniu, skirtas 
vartotojų apsaugai didinti suteikiant jiems 
pakankamai informacijos apie teisėtų
lošimo paslaugų pasiūlą, įskaitant oficialų 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą 
ir teisėtų organizatorių patikimumo 
ženklo, kurį naudojantys organizatoriai
privalėtų nurodyti jurisdikciją, kurioje jie 
turi licenciją, naudojimą jų interneto 
svetainėse;

Or. fr

Pakeitimas 309
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų 
standartų turinį būtų galima remtis 
2011 m. vasario mėn. Europos 
standartizacijos komiteto (CEN) paskelbtu 
darbo grupės susitarimu1;

Išbraukta.

(Ši dalis perkelta į trečią skyrių.)

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Or. en

Pakeitimas 310
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų 
standartų turinį būtų galima remtis 
2011 m. vasario mėn. Europos 
standartizacijos komiteto (CEN) paskelbtu 
darbo grupės susitarimu1;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 311
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu2;

14. pažymi, kad savireguliavimo 
iniciatyvos galėtų padėti nustatyti bendrų 
standartų turinį; mano, kad tokioje 
sudėtingoje srityje kaip lošimai pramonės 
nacionalinis reguliavimas gali būti 
papildomas savireguliavimu, bet ne 
pakeičiamas;

Or. es

Pakeitimas 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu1;

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį turėtų būti įvertintos visos esamos 
savireguliavimo iniciatyvos, ir kad jos 
galėtų tapti šių standartų pagrindu;

Or. it

Pakeitimas 313
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų 
standartų turinį būtų galima remtis
2011 m. vasario mėn. Europos 
standartizacijos komiteto (CEN) paskelbtu 
darbo grupės susitarimu2;

14. konstatuoja, kad savireguliacijos 
priemonės, kaip antai 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtas darbo grupės 
susitarimas1, neturi jokio realaus 
poveikio;

Or. de

Pakeitimas 314
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį turėtų būti įvertintos visos esamos 
savireguliavimo iniciatyvos, ir kad jos 

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu1;

galėtų tapti šių standartų pagrindu;

Or. it

Pakeitimas 315
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu2;

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu3, bet šis susitarimas yra
pernelyg neapibrėžtas, kad būtų galima 
užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį 
visoje Sąjungoje; ragina Komisiją 
apsvarstyti tolesnį susitarimo plėtojimą 
remiantis savo rekomendacijomis ir 
įtraukiant visas atitinkamas 
suinteresuotąsias šalis; 

Or. en

Pakeitimas 316
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 

14. mano, kad nustatant bendrų standartų 
turinį, kaip vienu iš tokio turinio 
nustatymo būdų, būtų galima remtis 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu1;

2011 m. vasario mėn. Europos 
standartizacijos komiteto (CEN)2 paskelbtu 
darbo grupės susitarimu;

Or. cs

Pakeitimas 317
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu3;

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu4; tačiau pažymi, kad 
savireguliacija taikant standartus gali tik 
papildyti nacionalinės teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 318
Nora Berra

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį, kaip pagalbine priemone, būtų 
galima remtis 2011 m. vasario mėn. 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
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susitarimu1; paskelbtu darbo grupės susitarimu2;

Or. en

Pakeitimas 319
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu3;

14. pažymi, kad savireguliavimo 
iniciatyvomis galima itin prisidėti 
nustatant bendrų standartų turinį; 

dar kartą patvirtina, kad tokioje opioje 
srityje kaip lošimai pramonės 
savireguliacija gali tik papildyti 
nacionalines taisykles, bet negali jų 
pakeisti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 

14. pažymi, kad savireguliavimo 
iniciatyvomis galima itin prisidėti 
nustatant bendrų standartų turinį; dar kartą 
patvirtina, kad tokioje opioje srityje kaip 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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susitarimu1; lošimai pramonės savireguliacija gali tik 
papildyti nacionalines taisykles, bet negali 
jų pakeisti;

Or. en

Pakeitimas 321
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu2;

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų 
turinį būtų galima remtis 2011 m. 
vasario mėn. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės 
susitarimu3; tačiau pabrėžia, kad rengiant 
šio sektoriaus savireguliavimo standartus 
turi būti atsižvelgta į galiojančias 
nacionalines sistemas ir subsidiarumo 
principą;

Or. en

Pakeitimas 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. ragina Komisiją apsvarstyti 
privalomos trečiosios šalies atpažinties 
kontrolės įdiegimą siekiant, kad 
nepilnamečiams ar asmenims, 
naudojantiems suklastotą tapatybės 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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pažymėjimą, būtų užkirstas kelias lošti. 
Tai, be kita ko, galėtų būti socialinio 
saugumo numerio, banko sąskaitos 
informacijos ar kito atskiro identifikacijos 
numerio patikra. Ši patikra turėtų būti 
atliekama prieš pradedant lošti;

Or. en

Pakeitimas 323
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. mano, kad būtina ES mastu 
reglamentuoti lošimus, siekiant suderinti 
įvairias dabartines nacionalines sistemas, 
prioritetu visuomet laikant visuomenės
sveikatos apsaugą ir užtikrinant aukštą 
lošimo paslaugų skaidrumo bei lošėjų
apsaugos lygį; mano, kad į tokį 
reglamentavimą būtina įtraukti reklamos 
ribojimą ir užtikrinimą, kad ji būtų 
atsakingesnė, veiksmingas lošėjų
registravimo ir asmens tapatybės 
nustatymo sistemas bei piniginių 
operacijų kontrolę ir kreditų suteikimo 
ribojimą; 

Or. it

Pakeitimas 324
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14b. mano, kad būtina užtikrinti didesnį 
internetiniams lošimams naudojamos 
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programinės įrangos saugumą ir nustatyti
minimalius bendrus sertifikavimo 
reikalavimus siekiant užtikrinti, kad būtų 
naudojami vienodi parametrai ir 
standartai;

Or. it

Pakeitimas 325
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

Išbraukta.

(Ši dalis perkelta į pirmą skyrių.)

Or. en

Pakeitimas 326
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų,
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
įtrauktos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, įtraukiant priemones, 
kuriomis užtikrinama lošėjų (ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų)
aukšto lygio apsauga, prievartos 
priemonės, kurias valstybės narės turi 
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užkertamas kelias klaidinančiai reklamai; įdiegti siekdamos užtikrinti aukštą lošėjų 
apsaugos lygį, klaidinančios reklamos 
prevencija ir nelegalių organizatorių
reklamos draudimas;

Or. es

Pakeitimas 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad 
rekomendacijose dėl internetinio lošimo, 
kurias netrukus pateiks Komisija, turėtų 
būti aptariama internetinių lošimų 
paslaugų teikėjo ir vartotojo teisių
užtikrinimas ir jų pareigos, kovos su 
nelegalių internetinių lošimų pasiūla 
veiksmai, taip pat priemonės, kuriomis 
užtikrinama lošėjų, ypač nepilnamečių ir 
kitų pažeidžiamų asmenų, aukšto lygio 
apsauga; taip pat prašo į šias
rekomendacijas įtraukti reklamos 
apribojimo nuostatas siekiant, kad ji būtų 
atsakinga, o ne klaidinanti, ir perspėtų 
žmones apie žalingų su lošimu susijusių 
problemų pavojų, ir visišką draudimą
leidimų neturintiems organizatoriams
vykdyti reklamą;

Or. it

Pakeitimas 328
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad 
rekomendacijose dėl internetinio lošimo, 
kurias netrukus pateiks Komisija, turėtų 
būti aptariama internetinių lošimų 
paslaugų teikėjo ir vartotojo teisių
užtikrinimas ir jų pareigos, kovos su 
nelegalių internetinių lošimų pasiūla 
veiksmai, taip pat priemonės, kuriomis 
užtikrinama lošėjų, ypač nepilnamečių ir 
kitų pažeidžiamų asmenų, aukšto lygio 
apsauga, leidimų neturintiems 
organizatoriams uždraudžiama vykdyti 
reklamą ir užkertamas kelias klaidinančiai 
reklamai;

Or. it

Pakeitimas 329
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, taip pat ir taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų
asmenų, aukšto lygio apsauga; šie 
standartai taip pat turėtų apimti reklamos 
apribojimus, pvz., užtikrinant, kad lošimų 
reklamoje būtų pateikta faktiškai teisinga 
informacija, nepilnamečiai asmenys
nebūtų skatinami lošti, reklama nebūtų 
rodoma žiniasklaidoje, kuri akivaizdžiai 
nukreipta į nepilnamečius, ir būtų 
įspėjama dėl amžiaus apribojimų;

Or. en



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

LT

Pakeitimas 330
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus būtų galima 
užtikrinti paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teises ir pareigas, taip pat ir taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama vartotojų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai ir 
reklamos pertekliui;

Or. en

Pakeitimas 331
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų veiksmus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo pareigos, 
lošėjų, ypač nepilnamečių ir kitų 
pažeidžiamų asmenų, aukšto lygio apsauga 
ir užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

Or. en

Pakeitimas 332
Olga Sehnalová
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus
internetinių lošimų standartus turėtų būti
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. pabrėžia, kad bendri internetinių 
lošimų standartai, atsižvelgiant į 
probleminio ar patologinio lošimo 
vystymąsi, turėtų apimti priemones, 
kuriomis užtikrinama lošėjų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų, 
aukšto lygio apsauga ir užkertamas kelias 
klaidinančiai reklamai;

Or. cs

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad būsimos 
Europos Komisijos rekomendacijos dėl 
bendrų vartotojų apsaugos ir reklamos 
standartų, skirtų internetinių lošimų
veiklai, turėtų apimti vykdymo užtikrinimo 
priemones, kurias valstybės narės turi 
įgyvendinti, kad užtikrintų lošėjų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų, 
aukšto lygio apsaugą ir užkirstų kelią
klaidinančiai reklamai, taip pat uždraustų 
nelegalių organizatorių reklamą;

Or. en

Pakeitimas 334
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir 
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos vartotojo teisės, taip pat ir
taikant priemones, kuriomis užtikrinama 
lošėjų, ypač nepilnamečių ir kitų 
pažeidžiamų asmenų, aukšto lygio apsauga 
ir užkertamas kelias reklamai;

Or. de

Pakeitimas 335
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus turėtų būti
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo 
teisės ir pareigos, be kita ko, taikant
priemones, kuriomis užtikrinama lošėjų, 
ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 
asmenų, aukšto lygio apsauga ir
užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus 
internetinių lošimų standartus neturi būti
sumenkintos valstybių narių lygmeniu 
galiojančios nuostatos, visų pirma 
susijusios su priemonėmis, kuriomis 
užtikrinama lošėjų, ypač nepilnamečių ir 
kitų pažeidžiamų asmenų, aukšto lygio 
apsauga, taip pat užkertamas kelias 
klaidinančiai ir neteisėtai reklamai;

Or. en

Pakeitimas 336
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina Komisiją įtraukti į savo 
rekomendaciją nuostatą, kad lošimų 
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organizatoriai turėtų būti įpareigoti 
aktyviai skatinti savęs apribojimo 
galimybių taikymą registracijos metu, taip 
pat esant pakartotiniams pralaimėjimams; 
be to, lošimo sąskaitų skaičius turėtų būti 
apribotas iki vienos sąskaitos pas vieną 
organizatorių;

Or. en

Pakeitimas 337
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. pabrėžia, kad tam tikrų reklamos 
sklaidos rūšių ir priemonių ribojimas 
labai svarbus siekiant užkirsti kelią 
jaunesnių kaip 18 m. asmenų galimybei
lošti ir išvengti probleminio ar patologinio 
lošimo atsiradimo;

Or. cs

Pakeitimas 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina Komisiją įtraukti į savo 
rekomendaciją dėl atsakingos lošimų 
reklamos draudimą dėl nepilnamečiams 
skirtos internetinių lošimų paslaugų 
reklamos, visų pirma socialinėje 
žiniasklaidoje;

Or. en
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Pakeitimas 339
Toine Manders

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina internetinių lošimų paslaugų 
teikėjus aiškiai ir nedviprasmiškai 
pranešti apie lošimų keliamą riziką 
visiems vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 340
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina valstybes nares ir 
organizatorius skatinti internetinių 
azartinių lošimų reklamos atsakomybės 
principą; prašo Komisijos skatinti keistis 
gerąja patirtimi ir apsvarstyti galimybę 
parengti tinkamo elgesio kodeksą ar 
esmines su tuo susijusias taisykles 
Europos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 341
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 b dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15b. palankiai vertina Komisijos 
iniciatyvą priimti rekomendaciją dėl 
atsakingos lošimų reklamos; ragina 
Komisiją atsižvelgti į tai, kad 
nepilnamečiai paprastai nėra tikslinė 
lošimų reklamos grupė, nes pagal 
įstatymą jie neturi teisės lošti; 
rekomenduoja, kad reklama neturėtų būti 
rodoma, jeigu jos turinys aiškiai skirtas 
nepilnamečiams; 

Or. en

Pakeitimas 342
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15b. ragina nustatyti bendrus 
minimaliuosius reikalavimus internetinių 
lošimų reklamai siekiant apsaugoti 
pažeidžiamas vartotojų grupes;

Or. cs

Pakeitimas 343
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15c. mano, kad reklamavimas turi būti 
vykdomas socialiai atsakingu būdu ir 
turėtų, be kita ko, apimti aiškų įspėjimą 
dėl patologinio lošimo pasekmių;
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Or. cs

Pakeitimas 344
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15c. ragina į būsimą rekomendaciją dėl
atsakingos lošimų reklamos įtraukti 
bendrus minimaliuosius standartus, 
kuriais būtų užtikrinta pakankama 
pažeidžiamų vartotojų apsauga, kartu 
išsaugant lošimų organizatorių galimybę 
remti tarptautinius sporto renginius;

Or. en

Pakeitimas 345
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15d. ragina Komisiją dirbti kartu su 
probleminio ir patologinio lošimo 
ekspertais siekiant ištirti tam tikrų 
reklamos rūšių apribojimo galimybę; 
mano, kad klaidinančios reklamos, 
kreditavimo premijų ar paklausos 
skatinimo, įtraukiant jau registruotus 
lošėjus, draudimas padėtų apsaugoti 
nepilnamečius ir kitas pažeidžiamas 
grupes;

Or. cs
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Pakeitimas 346
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 347
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

Išbraukta.

(Ši dalis perkelta į trečią skyrių.)
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Or. en

Pakeitimas 348
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; ragina suvienodinti registracijos 
ir atpažinties procedūras ir užtikrinti 
didesnį jų veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 349
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 

16. rekomenduoja valstybėms narėms 
keistis gerąja praktika elektroninės 
atpažinties ir elektroninio patvirtinimo 
paslaugų srityje, taip pat prievartos
priemonių, kaip antai juodieji sąrašai ir
neteisėtų interneto svetainių blokavimas, 
saugių ir atsekamų mokėjimų sprendimų 
nustatymas ir sandorių blokavimo 
priemonės, srityje, siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai negalėtų naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
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veiksmingumą; valstybes nares suvienodinti registracijos ir 
atpažinties procedūras ir užtikrinti didesnį 
jų veiksmingumą;

Or. es

Pakeitimas 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

16. rekomenduoja valstybėms narėms
keisti geriausia patirtimi dėl atpažinties ir 
elektroninio patvirtinimo paslaugų, taip pat 
įgyvendinti tokias priemones kaip juodųjų 
sąrašų sudarymas ir nelegalių 
organizatorių tinklapių blokavimas, 
saugių ir atsekamų mokėjimų sprendimų 
ir priemonių, skirtų sandoriams blokuoti, 
nustatymas siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai nesinaudotų nelegalių 
organizatorių paslaugomis;

Or. pt

Pakeitimas 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
lošėjų atpažinties ir elektroninio 
patvirtinimo paslaugų standartus; todėl 
prašo, kad registracijos ir atpažinties 
procedūros būtų optimizuotos ir taptų 
veiksmingesnės, bet tuo pačiu metu 
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ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

vartotojams nebūtų primesta per didelė 
biurokratinė našta, nes dėl jos nelegalių 
organizatorių teikiamos paslaugos gali 
tapti patrauklesnės;

Or. it

Pakeitimas 352
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
saugumo standartus; pažymi, kad dėl 
skirtingų ES taikomų registracijos 
procedūrų sukuriama administracinė
našta reguliuojamiesiems 
organizatoriams ir gali atgrasyti
vartotojus; palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą dėl direktyvos dėl elektroninės 
atpažinties ir elektroninio patvirtinimo, 
kurie sudarys sąlygas nacionalinių 
elektroninės atpažinties sistemų sąveikai, 
jeigu tokia yra;

Or. en

Pakeitimas 353
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 

16. rekomenduoja valstybėms narėms 
keistis geriausia patirtimi dėl elektroninės 
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elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

atpažinties ir elektroninio patvirtinimo 
paslaugų; ragina valstybes nares 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių 
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

16. rekomenduoja pradėti taikyti ES
bendrus elektroninės atpažinties ir 
tarpvalstybinių elektroninio patvirtinimo 
paslaugų standartus, taip pat įgyvendinti 
vykdymo užtikrinimo priemones, kaip 
antai juodųjų sąrašų sudarymas ir 
nelegalių tinklapių blokavimas, saugių ir 
atsekamų mokėjimų sprendimų ir 
priemonių, skirtų sandoriams blokuoti, 
nustatymas siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai negalėtų naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; ragina 
valstybes nares suvienodinti registracijos ir 
atpažinties procedūras ir užtikrinti didesnį 
jų veiksmingumą, visų pirma užkirsti 
galimybę neatpažintiems vartotojams ir 
nepilnamečiams lošėjams naudotis 
internetinių lošimų produktais;

Or. en

Pakeitimas 355
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus 
visoje Europoje galiojančius bendrus 
elektroninės atpažinties ir tarpvalstybinių
elektroninio patvirtinimo paslaugų 
standartus; pažymi, kad dėl skirtingų ES 
taikomų registracijos procedūrų 
reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties 
procedūras ir užtikrinti didesnį jų 
veiksmingumą;

16. rekomenduoja valstybėms narėms 
keistis geriausia patirtimi dėl elektroninės 
atpažinties ir elektroninio patvirtinimo 
paslaugų; taip pat rekomenduoja 
įgyvendinti vykdymo užtikrinimo 
priemones, kaip antai juodųjų sąrašų 
sudarymas ir nelegalių tinklapių 
draudimas, saugių ir atsekamų mokėjimų 
sprendimų ir draudimo sudaryti sandorius 
priemonių taikymas, siekiant užtikrinti, 
kad vartotojai negalėtų naudotis nelegalių 
organizatorių paslaugomis, todėl ragina 
valstybes nares suvienodinti registracijos ir 
atpažinties procedūras ir užtikrinti didesnį 
jų veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 356
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. ragina visada teikti pagalbą 
vartotojams lošėjo gimtąja kalba, o visi 
tekstai turėtų būti parašyti asmenų, 
kuriems atitinkama kalba yra gimtoji;

Or. cs

Pakeitimas 357
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)



PE508.193v03-00 162/193 AM\933917LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad ekspertų grupė lošimų 
klausimais turėtų dėti itin daug pastangų 
siekiant apsaugoti nepilnamečius ir kuo 
labiau apriboti jų prieigą prie internetinių 
lošimų tinklapių;

Or. en

Pakeitimas 358
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad vartotojų apsaugos 
priemonės, kurios taikomos tik legaliems 
lošimų paslaugų organizatoriams ir jų 
vartotojams, turėtų būti lydimos 
prevencinių ir atsakomųjų vykdymo 
užtikrinimų priemonių siekiant sumažinti 
piliečių kontaktą su organizatoriais, 
veikiančiais be leidimo; ragina Komisiją 
išnagrinėti galimybę taikyti teisiškai 
privalomas priemones, pagal kurias, 
remiantis nacionaliniais baltaisiais 
sąrašais, bankai, kredito korteles 
išduodantys subjektai ir kiti mokėjimų 
sistemos dalyviai ES privalėtų blokuoti 
savo klientų ir lošimų paslaugų teikėjų, 
kurie neturi licencijos jų jurisdikcijoje, 
sandorius, nesudarant kliūčių teisėtiems 
sandoriams; 

Or. en

Pakeitimas 359
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. ragina valstybes nares imtis daugiau
veiksmų, kad būtų užkirstas kelias 
neteisėtų lošimų paslaugų teikėjams 
siūlyti savo paslaugas internetu, pvz., 
sudaryti juodąjį neteisėtų lošimo teikėjų 
sąrašą siekiant uždrausti bankams ir 
kredito kortelių bendrovėms vykdyti bet 
kokius sandorius tarp savo klientų ir 
neteisėtų lošimo paslaugų teikėjų;

Or. en

Pakeitimas 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad būtina įgyvendinti 
griežtas ir patikimas amžiaus ir tapatybės 
tikrinimo priemones, taip pat taikyti 
griežtas nuostolių ribas, kurias prieš 
lošdamas nustato pats lošėjas; pabrėžia 
griežtų atpažinties procedūrų taikymo 
svarbą, visų pirma siekiant apsaugoti 
nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus 
lošėjus nuo prieigos prie internetinių 
lošimų produktų;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pabrėžia viešojo intereso reikmių 
finansavimo iš lošimų veiklos gaunamų 
pajamų svarbą, ragina pripažinti 
ypatingas loterijų savybes ir tvarų indėlį į 
visuomenę ir į tai atsižvelgti rengiant
suderintą požiūrį ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 362
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. rekomenduoja griežtai reguliuoti 
arba drausti pavojingo lošimo formas, 
įvertinus jas kiekvienoje valstybėje narėje;

Or. es

Pakeitimas 363
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. mano, kad būtina imtis veiksmų 
lošimų apmokestinimo tvarkai suderinti 
siekiant, kad per didelės mokesčių 
lengvatos nepaskatintų plėsti ir 
koncentruoti internetinių lošimų veiklos;

Or. it
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Pakeitimas 364
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. mano, kad būtina imtis veiksmų 
lošimų apmokestinimo tvarkai suderinti 
siekiant, kad per didelės mokesčių 
lengvatos nepaskatintų plėsti ir 
koncentruoti internetinių lošimų veiklos;

Or. it

Pakeitimas 365
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. palankiai vertina Pinigų plovimo 
prevencijos direktyvos taikymo srities 
išplėtimą įtraukiant visas lošimų formas, 
atsižvelgiant į rizika pagrįstą požiūrį; 
ragina Komisiją užtikrinti nuoseklų 
nuostatų taikymą visoje Europos 
Sąjungoje, atsižvelgiant į būtinybę 
įvertinti riziką, remiantis faktais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16b. ragina, kiekvienos valstybės narės 
lygmeniu atlikus vertinimą, griežtai 
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reguliuoti ar uždrausti pavojingas lošimų 
formas;

Or. en

Pakeitimas 367
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, ES finansinių 
paslaugų teikėjų įsisteigimo ir 
licencijavimo reguliavimo sistemoje 
galima rasti papildomų apsaugos nuo 
pinigų plovimo priemonių;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 368
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, ES finansinių 
paslaugų teikėjų įsisteigimo ir 
licencijavimo reguliavimo sistemoje 
galima rasti papildomų apsaugos nuo 
pinigų plovimo priemonių;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 369
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, ES finansinių 
paslaugų teikėjų įsisteigimo ir 
licencijavimo reguliavimo sistemoje
galima rasti papildomų apsaugos nuo 
pinigų plovimo priemonių;

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, reikia papildomų 
apsaugos nuo pinigų plovimo priemonių; 
atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymus 
dėl teisės aktų, kuriais toliau stiprinamos 
ES apsaugos nuo pinigų plovimo 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 370
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, ES finansinių 
paslaugų teikėjų įsisteigimo ir 
licencijavimo reguliavimo sistemoje 
galima rasti papildomų apsaugos nuo 
pinigų plovimo priemonių;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad internetiniai 
lošimai vyksta aplinkoje, kurioje 
nenaudojami grynieji pinigai, ir kad, 
atsižvelgiant į priklausomybę nuo 
finansines paslaugas teikiančių trečiųjų 
šalių, ES finansinių paslaugų teikėjų 
įsisteigimo ir licencijavimo reguliavimo
sistemoje galima rasti papildomų apsaugos 
nuo pinigų plovimo priemonių;

Or. en
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Pakeitimas 371
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, ES finansinių 
paslaugų teikėjų įsisteigimo ir 
licencijavimo reguliavimo sistemoje 
galima rasti papildomų apsaugos nuo 
pinigų plovimo priemonių;

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai kelia 
atitinkamą pinigų plovimą riziką. 
Valstybės narės, siekdamos užkirsti kelią 
ir kovoti su sukčiavimu ir nusikalstama 
veikla, vykdo lošimus prižiūrinčių 
nacionalinių institucijų, nacionalinės 
policijos ir tarptautinės teisėsaugos 
įstaigų bendradarbiavimą ir koordinavimą 
tarptautiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 372
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, ES finansinių 
paslaugų teikėjų įsisteigimo ir 
licencijavimo reguliavimo sistemoje 
galima rasti papildomų apsaugos nuo 
pinigų plovimo priemonių;

17. pažymi, kad Sąjungos lygmeniu 
reikalingos pakankamos priemonės, 
kuriomis būtų kovojama su pinigų 
plovimu vykdant internetinių lošimų 
veiklą, todėl pritaria internetinių lošimų 
įtraukimui į būsimą ES kovos su pinigų 
plovimu teisinę sistemą1; pažymi 
skaidrumo internetinių lošimų sektoriuje 
svarbą ir ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę nustatyti privalomas metines 
ataskaitas, kurias teiktų internetinių 
lošimų organizatoriai apie savo finansinę 
veiklą;

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (COM(2013) 0045).
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami 
grynieji pinigai, ir kad, atsižvelgiant į 
priklausomybę nuo finansines paslaugas 
teikiančių trečiųjų šalių, ES finansinių 
paslaugų teikėjų įsisteigimo ir 
licencijavimo reguliavimo sistemoje
galima rasti papildomų apsaugos nuo 
pinigų plovimo priemonių;

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai 
vyksta vartotojų / atsiskaitymų ne kortele 
(angl. card not present, CNP) aplinkoje, 
todėl reikia nustatyti papildomų apsaugos 
nuo pinigų plovimo priemonių vykdant 
paslaugų teikėjų procedūras, pvz., 
patikima elektroninė atpažintis 
registracijos etapu;

Or. en

Pakeitimas 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. nurodo, kad didelė internetinių 
lošimų rinkos apyvarta yra patraukli 
organizuoto nusikalstamumo veikėjams ir 
šioje srityje labai tikėtina nusikalstama 
veika, kaip antai sukčiavimas ir pinigų 
plovimas; pabrėžia, kad susitarimai dėl 
varžybų baigties, korupcija ir neteisėtos 
lažybos yra globali problema ir 
baudžiamosios sankcijos ir traukimas 
baudžiamojon atsakomybėn turi būti 
vykdomi nuosekliai ir tarpvalstybiniu 
lygmeniu;

Or. de
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Pakeitimas 375
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. pabrėžia, kad patikimos ir 
nedviprasmiškos registracijos ir patikros 
sistemos yra pagrindinės priemonės 
užkertant kelią bet kokiam 
piktnaudžiavimui lošimų internete srityje, 
kaip antai pinigų plovimas; tapatybės 
patikrai atlikti galima būtų naudoti jau 
esamas ir plėtojamas internetines 
struktūras, kaip antai internetinės banko 
ir kredito kortelių patikros sistemos;

Or. en

Pakeitimas 376
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. ragina kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas užtikrinti, kad pagal 
Trečiąją pinigų plovimo prevencijos 
direktyvą (2005/60/EB) būtų pranešama 
apie įtartinus sandorius, kurie yra galimai 
susiję su pinigų plovimu ar kita 
nusikalstama veikla;

Or. en

Pakeitimas 377
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. palankiai vertina pasiūlymą išplėsti 
Pinigų plovimo prevencijos direktyvos1

taikymo sritį ir įtraukti visas lošimų 
formas; pažymi, kad bet koks su 
internetiniais lošimais susijusios rizikos
vertinimas turėtų būti grindžiamas 
objektyviu įrodymų vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą išplėsti pinigų plovimo 
prevencijos direktyvos taikymo sritį, 
įtraukiant ir lošimus, siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį ES lygmens požiūrį į kovą 
su šiuo nusikalstamu reiškiniu;

Or. it

Pakeitimas 379
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (COM(2013) 45 galutinis).
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. mano, kad yra pavojus, kad 
internetiniai lošimai gali būti naudojami
kaip pinigų plovimo priemonė, todėl 
mano, kad derėtų išplėsti direktyvos dėl 
finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui taikymą, 
kad ji aprėptų visų formų lošimus, 
įskaitant internetinius; 

Or. it

Pakeitimas 380
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. mano, kad yra pavojus, kad 
internetiniai lošimai gali būti naudojami
kaip pinigų plovimo priemonė, todėl 
mano, kad derėtų išplėsti direktyvos dėl 
finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui taikymą, 
kad ji aprėptų visų formų lošimus, 
įskaitant internetinius;

Or. it

Pakeitimas 381
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17b. pabrėžia, jog būtinai reikia užtikrinti, 
kad vienas lošėjas negalėtų susikurti 
daugiau nei vieną lošimo sąskaitą vienoje 
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bendrovėje;

Or. en

Pakeitimas 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17b. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
ekspertų grupę lošimų klausimais 
parengti suderintas priemones ir
strategijas ir keistis gerąja patirtimi 
siekiant išnagrinėti organizuotų 
nusikaltėlių skverbimosi į internetinių 
lošimų sektorių problemą ir veiksmingai 
su ja kovoti;

Or. it

Pakeitimas 383
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17c. primygtinai reikalauja, kad į 
registracijos procesą, kaip privaloma 
funkcija, būtų įtraukta pasirinktis 
apibrėžti didžiausią nuostolių per tam 
tikrą laiko tarpą ribą, kurią galėtų 
nustatyti pats lošėjas; ši funkcija turėtų 
būti taikoma bent jau srityse, kuriose 
renginiai vyksta trumpais laiko tarpsniais;

Or. en
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Pakeitimas 384
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17d. mano, kad internetinių lošimų 
bendrovės, veikiančios ES teritorijoje, turi 
būti įregistruotos kaip teisėti ES subjektai;

Or. en

Pakeitimas 385
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17e. pabrėžia, kad visos valstybės narės 
turi nustatyti ir paskirti kompetentingą 
valdžios instituciją, atsakingą už 
internetinių lošimų stebėseną; šiai 
institucijai taip pat turėtų būti suteikta 
teisė įsikišti įtartinų internetinių lošimų 
atvejais; be to, iš lošimus organizuojančių 
bendrovių turėtų būti reikalaujama 
pranešti šiai institucijai apie bet kokią 
įtartiną lošimų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 386
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17f. pabrėžia nacionalinių ir ES 
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institucijų glaudaus bendradarbiavimo 
poreikį, siekiant užkirsti kelią 
nusikalstamai veiklai ir probleminiam 
lošimui;

Or. en

Pakeitimas 387
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. pabrėžia, kad kovojant su susitarimais 
dėl varžybų baigties būtina, kad viešosios 
institucijos, teisėsaugos tarnybos, sporto 
sektoriaus subjektai, lošimų organizatoriai 
ir lošimų reguliavimo institucijos 
veiksmingiau bendradarbiautų 
atsižvelgdami į tarptautinį susitarimų dėl 
varžybų baigties pobūdį;

18. pabrėžia, kad kovojant su susitarimais 
dėl varžybų baigties būtina, kad visos 
suinteresuotosios šalys, taip pat ir
viešosios institucijos, teisėsaugos tarnybos, 
sporto sektoriaus subjektai, lošimų 
organizatoriai, lošimų reguliavimo 
institucijos, sportininkai ir rėmėjai
veiksmingiau bendradarbiautų 
atsižvelgdami į tarptautinį susitarimų dėl 
varžybų baigties pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 388
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. pabrėžia, kad kovojant su susitarimais 
dėl varžybų baigties būtina, kad viešosios 
institucijos, teisėsaugos tarnybos, sporto 
sektoriaus subjektai, lošimų organizatoriai 
ir lošimų reguliavimo institucijos 
veiksmingiau bendradarbiautų 
atsižvelgdami į tarptautinį susitarimų dėl 
varžybų baigties pobūdį;

18. pabrėžia, kad kovojant su susitarimais 
dėl varžybų baigties būtina, kad viešosios 
institucijos, teisėsaugos tarnybos, sporto 
sektoriaus subjektai, lošimų organizatoriai 
ir lošimų reguliavimo institucijos 
veiksmingiau bendradarbiautų 
atsižvelgdami į tarptautinį susitarimų dėl 
varžybų baigties pobūdį; visų pirma 
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reikėtų užtikrinti, kad būtų nustatyti
lošimų organizatoriai, vykdantys neteisėtą 
veiklą, kaip antai susitarimai dėl varžybų 
baigties arba lažybos dėl varžybų, kuriose 
dalyvauja daugiausia nepilnamečiai, ir 
jiems būtų uždrausta vykdyti tokią veiklą;

Or. de

Pakeitimas 389
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. pabrėžia, kad kovojant su susitarimais 
dėl varžybų baigties būtina, kad viešosios 
institucijos, teisėsaugos tarnybos, sporto 
sektoriaus subjektai, lošimų organizatoriai 
ir lošimų reguliavimo institucijos 
veiksmingiau bendradarbiautų 
atsižvelgdami į tarptautinį susitarimų dėl 
varžybų baigties pobūdį;

18. pabrėžia, kad kovojant su susitarimais 
dėl varžybų baigties būtina, kad viešosios 
institucijos, teisėsaugos tarnybos, sporto 
sektoriaus subjektai, lošimų organizatoriai 
ir lošimų reguliavimo institucijos 
veiksmingiau bendradarbiautų 
atsižvelgdami į tarptautinį susitarimų dėl 
varžybų baigties pobūdį;

primena, kad sportininkams ir jų aplinkos 
žmonėms griežtai draudžiama lažintis 
varžybose, su kuriomis jie yra susiję;

Or. fr

Pakeitimas 390
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. pabrėžia, kad būtina griežtomis 
teisėsaugos priemonėmis kovoti su 
susitarimais dėl varžybų baigties, taip pat 
pripažinti susitarimus dėl varžybų baigties 
nusikalstama veika valstybių narių 
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jurisdikcijose, taip pat šioje srityje stiprinti 
valstybių narių valdžios institucijų, 
Europolo ir Interpolo bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 391
Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. pabrėžia, kad veiksmai, kurie 
reikalingi siekiant veiksmingai kovoti su 
susitarimais dėl varžybų baigties ir kita 
nusikalstama ir nesąžininga veikla sporte, 
yra susiję su teisėsauga, visų sporto 
suinteresuotųjų šalių švietimu ir 
prevencija, taip pat geresne sporto 
organizacijų valdysena;

Or. en

Pakeitimas 392
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. pažymi, kad susitarimai dėl varžybų 
baigties sudaromi tiek neinternetinėse, 
tiek internetinėse lošimų rinkose; 
pabrėžia, kad daugeliu atvejų su 
internetinėmis lažybomis susiję 
susitarimai dėl varžybų baigties sudaromi 
padedant lošimų organizatoriams, kurie 
veikia nereguliuojamose rinkose, 
esančiose už ES ribų; 

Or. en
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Pakeitimas 393
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. rekomenduoja valstybėms narėms 
nustatyti mažiausią procentinę lošimo 
pelno dalį, kuri turėtų būti skiriama 
sporto sąjungoms, atsakingoms už 
nuolatinio ir pagal sporto rūšis 
subalansuoto mėgėjų sportui skiriamo 
finansavimo užtikrinimą;

Or. de

Pakeitimas 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. ragina uždrausti tiesiogines sporto 
lažybas, per kurias galima – internetu ir 
anonimiškai – lošti iš nuolat 
besikeičiančių kvotų ir įvykių ir kuriose 
dėl to labai tikėtinos manipuliacijos;

Or. de

Pakeitimas 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. ragina visus sporto valdymo organus 
įsipareigoti laikytis gero valdymo 
praktikos siekiant sumažinti pavojų 
nukentėti dėl susitarimų dėl varžybų 
baigties;

Or. en

Pakeitimas 396
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. pabrėžia, kad susitarimų dėl varžybų 
baigties srityje svarbus prevencijos 
vaidmuo, visų pirma sporto dalyvių 
(atletų, teisėjų, varžybų pareigūnų, 
personalo ir jų palydos) švietimas apie 
susitarimų dėl varžybų baigties keliamą 
riziką; todėl palankiai vertina neseniai 
atliktus Komisijos 2012 m. 
parengiamuosius veiksmus, kuriais 
remiami tarpvalstybiniai švietimo 
projektai siekiant kovoti su susitarimais 
dėl varžybų baigties; 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. mano, kad teisiniai sporto renginių 
organizatorių ir internetinių lošimų 
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organizatorių ryšiai siekiant taikyti etinę 
ir finansinę lažybų dėl sporto renginių 
kontrolę padės sustiprinti sporto varžybų 
sąžiningumą;

Or. en

Pakeitimas 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. apgailestauja, kad daugelyje 
valstybių narių sporto sektorius gauna 
labai mažai įplaukų iš komercinių lažybų 
veiklos, nors šios lažybos yra pagrindinė 
internetinių lažybų veikla; prašo 
Komisijos pradėti iniciatyvą dėl sporto 
varžybų organizatorių nuosavybės teisių 
pripažinimo, kad sporto federacijoms būtų 
užtikrinta teisinga finansinė grąža; 
rekomenduoja nustatyti mažiausią
procentinę sporto lažybų pelno dalį, kuri 
turi būti skiriama sporto federacijoms, 
atsakingoms už nuolatinio finansavimo 
neprofesionaliam sportui ir už skirtingų 
sporto šakų solidarumo užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 399
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. ragina valstybes nares ir sporto 
federacijas tinkamai informuoti 
vartotojus, taip pat mėgėjus ir 
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profesionalius sportininkus, ir juos 
tinkamai ugdyti sporto srityje; palankiai 
vertina Komisijos ketinimą skatinti labiau 
keistis gerąja patirtimi kovos su 
susitarimais dėl varžybų baigties srityje; 
primena, kad šioje srityje tikimasi didelės 
pažangos;

Or. fr

Pakeitimas 400
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. mano, kad valstybės narės turi siekti 
veiksmingo teisinio bendradarbiavimo 
siekiant suderintai veikti Europos 
Sąjungos mastu, ir mano, kad 
bendradarbiaujant reikia skubiai įsteigti 
agentūrą, kuri būtų atsakinga už kovą su 
pavojais, gresiančiais sporto varžybų 
vientisumui, ir taikyti finansinės sporto 
veiklos reguliavimą tarptautiniu 
lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 401
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. pabrėžia, kad principas „iš apačios į 
viršų“, apimantis dialogą su 
sportininkais, jų sąjungomis, sporto šakų 
federacijomis ir rėmėjais siekiant parengti
elgesio kodeksus, skatinti švietimą apie 
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susitarimus dėl varžybų baigties ir didinti
informuotumą šiuo klausimu, turi 
papildyti teisėsaugos požiūrį į susitarimų 
dėl varžybų baigties prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 402
Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. pripažįsta, kad pastangos kovoti su 
sporto organizacijų įsitraukimu į 
korumpuotą veiklą, kaip antai susitarimai 
dėl varžybų baigties ar pinigų plovimas,
taip pat kaip ir elgesio kodeksai turi 
apimti visas suinteresuotųjų asmenų 
grupes (pareigūnus, savininkus, 
vadybininkus, agentus, lošėjus, teisėjus ir 
rėmėjus) ir visas organizacijas (klubus, 
lygas, federacijas ir pan.);

Or. en

Pakeitimas 403
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. pripažįsta, kad sporto lažybų 
paslaugų teikimas yra sporto varžybų 
komercinio naudojimo forma; 
rekomenduoja, kad valstybės narės 
parengtų modelius, kuriais būtų siekiama
ne tik gauti nemažą finansinę lošimo 
veiklos grąžą, kuri būtų naudinga visų 
lygių profesionaliam ir mėgėjų sportui, ir 
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taip pat stiprintų kovą su lažybomis 
susijusiais susitarimais dėl varžybų 
baigties;

Or. en

Pakeitimas 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. pabrėžia, kad geresnė valdysena 
padidins sporto, taip pat atskirų 
sportininkų atsparumą korupcijai ir 
nesąžiningai veiklai; labai svarbu 
įgyvendinti pagrindinius geros 
valdysenos, finansinio bei veiklos 
skaidrumo ir atskaitomybės principus, 
taip pat įtraukti suinteresuotąsias šalis; 
pabrėžia, kad įgyvendinant veiksmus, 
kurie reikalingi siekiant veiksmingai 
kovoti su susitarimais dėl varžybų baigties 
ir kita nusikalstama ir nesąžininga veikla 
sporte, turi būti atsižvelgta į teisėsaugą, 
švietimą apie pavojus, susijusius su 
lažybomis susijusiais susitarimais dėl 
varžybų baigties, taip pat geresnę sporto 
organizacijų valdyseną, ir turėtų būti 
įtrauktos visos suinteresuotosios šalys;

Or. en

Pakeitimas 405
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. ragina valstybes nares daugiau 
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dėmesio skirti korupcijai sporte siekiant 
veiksmingai įgyvendinti teisinės valstybės 
principą; 

Or. en

Pakeitimas 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. ragina sporto federacijas ir lošimų 
organizatorius į elgesio kodeksą įtraukti 
draudimą lažintis dėl vadinamųjų 
neigiamų įvykių varžybose ar renginiuose, 
pvz., geltonųjų kortelių ar baudinių;

Or. en

Pakeitimas 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. pabrėžia, kad Europos Sąjungai 
svarbu remti Europos Taryboje vykstantį 
darbą rengiantis deryboms dėl 
tarptautinės konvencijos dėl sporto 
vientisumo apsaugos ir skatinimo, ir 
ragina Europos Komisiją pasiūlyti 
vienodą sukčiavimo sporte kaip 
nusikalstamos veikos apibrėžtį, kuri turėtų 
būti įtraukta į visų valstybių narių teisės 
aktus;

Or. en
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Pakeitimas 408
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. primygtinai teigia, kad valstybės 
narės turi perkvalifikuoti tokį sukčiavimą 
į baudžiamąjį nusižengimą siekiant 
veiksmingai bausti už manipuliavimą 
lažybomis ir sporto rezultatais;

Or. fr

Pakeitimas 409
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. primena, kad dėl internetinių lošimų 
rinkos vystymo neturėtų būti mažinamas 
finansavimas, skiriamas sporto reikalams 
iš pajamų iš lošimų; mano, kad turi būti 
išnagrinėti alternatyvūs finansavimo, prie 
kurio prisideda sporto lažybų paslaugų 
teikėjai, būdai; ragina parengti suderintus 
sprendimus, kurie būtų naudingi ir lažybų 
paslaugų teikėjams, ir visam sporto 
sektoriui;

Or. fr

Pakeitimas 410
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. pabrėžia, kad būtina apsvarstyti 
galimybę uždrausti susitarimą dėl varžybų 
baigties, kai lažinamasi dėl konkrečių 
varžybų įvykių, be kita ko, pirmojo 
įvarčio, laisvo smūgio ir geltonosios 
kortelės per futbolo rungtynes;

Or. en

Pakeitimas 411/
Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. pabrėžia, kad geresnė valdysena 
padidins sporto atsparumą korupcijai ir 
nesąžiningai veiklai; labai svarbu 
įgyvendinti pagrindinius geros 
valdysenos, finansinio bei veiklos 
skaidrumo ir atskaitomybės principus, 
taip pat įtraukti suinteresuotąsias šalis, 
visų pirma atletus ir jų asociacijas; 
pripažįsta, kad tvarus sporto organizacijų 
(klubų, lygų ir federacijų) finansavimas 
sukuria sąlygas, kuriomis galima tikėtis 
mažiau susitarimų dėl varžybų baigties;

Or. en

Pakeitimas 412
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. pabrėžia, kad būtina stiprinti 
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bendradarbiavimą ES ir pasauliniu 
lygmeniu kovojant su susitarimais dėl 
varžybų baigties; ragina Komisiją imtis 
vadovaujamojo vaidmens kuriant 
pasaulinę platformą, skirtą keistis 
informacija ir geriausia patirtimi, taip pat 
reguliavimo institucijų, sporto 
organizacijų, policijos, teismų institucijų 
ir lošimų organizatorių bendriems 
prevencijos ir įgyvendinimo veiksmams 
koordinuoti;

Or. en

Pakeitimas 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. tvirtai pakartoja, kad Europos 
lygmeniu reikia didesnio Komisijos 
koordinavimo. Todėl siūlo įsteigti kovos 
su susitarimais dėl varžybų baigties 
centrą, kurio užduotis būtų rinkti 
informaciją ir įrodymus dėl susitarimų dėl 
varžybų baigties ir korupcijos sporte, 
keistis šia informacija bei įrodymais, juos 
analizuoti ir skleisti Europoje ir už jos 
ribų; be to, šiame centre turėtų būti 
kaupiama geriausia kovos su korupcija 
sporte patirtis ir skatinamos geros 
valdysenos sporte koncepcijos;

Or. en

Pakeitimas 414
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. ragina valstybes nares, atsižvelgiant į 
šiuo metu Europos Taryboje vykstančias 
derybas dėl galimos konvencijos dėl 
susitarimų dėl varžybų baigties, imtis 
tolesnių priemonių siekiant užkirsti kelią 
susitarimams dėl varžybų baigties, kurios 
būtų įtikinamos, veiksmingos, 
proporcingos ir vertinamos kiekvienu 
konkrečiu atveju;

Or. en

Pakeitimas 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. ragina, koordinuojant Europos 
Komisijai, daugiau bendradarbiauti 
Europos lygmeniu tam, kad būtų nustatyti 
internetinių lažybų organizatoriai, 
užsiimantys nelegalia veikla, pvz., be kita 
ko, sudarantys susitarimus dėl varžybų 
baigties arba organizuojantys lažybas dėl 
jaunimo varžybų, kuriose dalyvauja 
nepilnamečiai, ir kad būtų uždrausta 
jiems vykdyti šią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. ragina nacionaliniu lygmeniu 
patvirtinti veiksmingas priemones tam, 
kad būtų išvengta interesų konfliktų, visų 
pirma vengiant visų sporto sektoriaus 
suinteresuotųjų šalių įsitraukimo į lažybas 
dėl varžybų, kuriose jie dalyvauja; ragina 
valstybes nares uždrausti pavojingiausias 
lažybų formas, visų pirma lažybų biržas ir 
skirtumo lažybas (angl. spread betting);

Or. en

Pakeitimas 417
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18c. prašo Europos Sąjungos aiškiai 
apibrėžti rizikingiausių lošimų sąvoką, 
būtent uždrausti lažintis dėl sporto 
varžybų, kuriose dalyvauja tik 
nepilnamečiai;

Or. fr

Pakeitimas 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18d. ragina Komisiją tvirtai skatinti visas 
valstybes nares į savo nacionalinę 
baudžiamąją teisę aiškiai įtraukti 
susitarimus dėl varžybų baigties, numatyti 
atitinkamas bendras minimalias sankcijas 
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ir užtikrinti, kad būtų pašalinti visi esami 
trūkumai visapusiškai laikantis 
pagrindinių teisių;

Or. en

Pakeitimas 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18d. pabrėžia, kad kova su susitarimais 
dėl varžybų baigties ir kitomis sukčiavimo 
sporte formomis turi būti sutelkta į 
teisėsaugą, švietimą ir prevenciją, taip pat 
į gerą sporto organizacijų valdyseną;

Or. en

Pakeitimas 420
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18d. rekomenduoja sukurti bendras 
taisykles Europos mastu, pagal kurias 
būtų įgyvendinamos lošėjų registravimo ir 
nustatymo procedūros siekiant numatyti 
sukčiavimo ir pinigų plovimo riziką, 
susijusią su internetiniais lošimais;

Or. fr

Pakeitimas 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds



AM\933917LT.doc 191/193 PE508.193v03-00

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18e. ragina Komisiją įvertinti pavojus, 
susijusius su sporto lažybomis, pvz., 
lažybomis dėl kampinių, laisvųjų smūgių, 
kamuolio įmetimo į aikštę (angl. throw-
in) ir geltonųjų kortelių;

Or. en

Pakeitimas 422
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18e. ragina Komisiją sukurti lažybų 
reguliavimo institucijoms skirtą Europos 
įspėjimo sistemą siekiant sparčiai keistis 
informacija apie susitarimus dėl sporto 
įvykių baigties;

Or. en

Pakeitimas 423
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18e. pritaria tam, kad šiuo metu,
vadovaujant Europos Tarybai, vyksta 
derybos dėl tarptautinio susitarimo, skirto 
manipuliavimui sporto varžybomis 
išvengti, projekto;

Or. fr
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Pakeitimas 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18f. pabrėžia, kad susitarimas dėl varžybų 
baigties ne visada susijęs su lažybomis ir 
kad turi būti kovojama su šiuo su 
lažybomis nesusijusiu susitarimu dėl 
varžybų baigties, kuris taip pat kelia 
problemų sporto sąžiningumui;
(Pvz., Italijoje įvyko susitarimo dėl futbolo 
varžybų baigties skandalas, kuris buvo 
susijęs ne su lažybomis, o siekiu laimėti 
titulą ir turėti reikiamus varžybų teisėjus.)

Or. en

Pakeitimas 425
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. pabrėžia, kad kai kurios lošimų 
modelio rūšys galėtų kelti didesnių 
pavojų, susijusių su sporto ir asmenų 
sąžiningumu, negu kitos rūšys.
ragina, kiekvienos valstybės narės 
lygmeniu atlikus vertinimą, reguliuoti ar 
uždrausti pavojingas lošimų formas;

Or. en
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