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Amendement 1
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Verklaring van Nicosia van 20 
september 2012 over de bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie,

Or. en

Amendement 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie over 
wedstrijdmanipulatie en corruptie in de 
sportwereld (2013/2567(RSP)), 

Or. en

Amendement 3
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de desbetreffende jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, inclusief de toepassing en 
uitlegging van de beginselen van 
transparantie, wederzijdse erkenning, 
gelijke behandeling en rechtszekerheid 



PE508.193v03-00 4/207 AM\933917NL.doc

NL

door dergelijke jurisprudentie1,
1 Met name de arresten in de volgende 
zaken: Schindler 1994 (C-275/92), 
Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-
124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 
2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), 
Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures 
Marketing Ltd tegen OPAP 2004 (C-
444/02), Fixtures Marketing Ltd tegen 
Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd tegen Oy 
Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 
2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica e.a. 2007 (C-338/04, C-359/04 
en C-360/04), Commissie v Italië 2007 (C-
206/04), Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 
2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 
(C-203/08), Sjöberg en Gerdin 2010 (C-
447/08 en C-448/08), Markus Stoß e.a. 
2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-
360/07, C-409/07 en C-410/07), Carmen 
Media 2010 (C-46/08) en Engelmann 
2010 (C-64/08), Zeturf 2011 (C-212/08), 
Dickinger en Ömer 2011 (C-347/09), 
gevoegde zaken Fortuna 2012 (C-213/11, 
C-214/11 en C-217/11), HIT en HIT Larix 
2012 (C-176/11), gevoegde zaken OPAP 
2013(C-186/11 en C-209/11).

Or. en

Amendement 4
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 18 januari 2011 getiteld 
"Ontwikkeling van de Europese dimensie 
van de sport" (COM(2011)0012),
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Or. en

Amendement 5
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de afgeleide Uniewetgeving die 
voor onlinegokken van belang is, met 
name Richtlijn 2010/13/EU inzake 
audiovisuele mediadiensten, 
Richtlijn 2005/29/EG betreffende 
oneerlijke handelspraktijken, 
Richtlijn 93/13/EG betreffende oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten, 
Richtlijn 97/7/EG inzake verkoop op 
afstand, Richtlijn 2005/60/EG tegen 
witwaspraktijken, alsook de recente 
voorstellen van de Europese Commissie 
tot hervorming van de laatstgenoemde 
door een voorstel voor een richtlijn tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme en 
het voorstel voor een verordening 
betreffende bij geldovermakingen te 
voegen informatie, Richtlijn 95/46/EG 
betreffende gegevensbescherming en 
voorstellen voor een richtlijn en 
verordening houdende hervorming van de 
laatstgenoemde, en Richtlijn 2006/112/EG 
betreffende het gemeenschappelijk stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde,

Or. en

Amendement 6
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Visum 1 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 
over de integriteit van onlinegokken1,

Or. en

Amendement 7
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 15 november 
2011 over onlinegokken op de interne 
markt2,

Or. en

Amendement 8
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 
over wedstrijdmanipulatie en corruptie in 
de sportwereld, 

Or. en

Amendement 9
Santiago Fisas Ayxela
                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009 over de integriteit van onlinegokken 
(2008/2215(INI)).
2 Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over onlinegokken op de interne markt 
(2011/2084(INI)).
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Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 2 februari 2012 
over de Europese dimensie van de sport,

Or. en

Amendement 10
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Visum 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de voorbereidende actie getiteld 
"Europese partnerschappen met 
betrekking tot sport" en in het bijzonder 
de ontwikkeling van projecten gericht op 
het voorkomen van gevallen van 
wedstrijdmanipulatie door middel van 
voorlichting en informatieverstrekking 
aan betrokken partijen,

Or. en

Amendement 11
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, waarin het 
Hof op het specifieke gebied van de 
organisatie van kansspelen met name 
consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en het voorkomen dat 



PE508.193v03-00 8/207 AM\933917NL.doc

NL

burgers tot geldverkwisting door gokken 
worden aangespoord, alsmede het 
voorkomen van maatschappelijke 
problemen in het algemeen, als redenen 
van dwingend algemeen belang aanvaardt 
die beperkingen op het vrij verrichten van 
diensten kunnen rechtvaardigen1,

Or. en

Amendement 12
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 
over de integriteit van onlinegokken,

Or. en

Amendement 13
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 14 oktober 2011 
over onlinegokken op de interne markt,

Or. en

                                               
1 Zie in die zin de arresten in de zaken Schindler (C 275/92, punten 57 tot 60); Läärä e.a. (C 124/97, punten 
32 en 33); Zenatti (C-67/98, punten 30 en 31); Gambelli e.a. (C-243/01, punt 67); Liga Portuguesa (C-42/07, 
punt 56); Markus Stoß e.a (gevoegde zaken C 316/07, C 358/07 tot C 360/07, C 409/07 en C 410/07, punt 74); 
Zeturf Ltd (C 212/08, punt 38); Costa (C-72/10, punt 71); Hit Larix (C 176/11, punt 15); Stanleybet e.a. 
(gevoegde zaken C 186/11 en C 209/11, punt 44).
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Amendement 14
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 11 maart 2013 
over wedstrijdmanipulatie en corruptie in 
de sportwereld, 

Or. en

Amendement 15
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 4 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 16
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 17
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 
over de integriteit van onlinegokken1,

Or. en

Amendement 18
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Visum 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie over 
wedstrijdmanipulatie en corruptie in de 
sportwereld2, 

Or. en

Amendement 19
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

                                               
1 PB C 87 E van 1.4.2010, blz.30.
2 (2013/2567(RSP)).
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Ontwerpresolutie Amendement

- A. overwegende dat in artikel 35 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie de verplichting is 
neergelegd om bij het bepalen en ten 
uitvoer leggen van alle 
beleidsmaatregelen en activiteiten van de 
Unie de gezondheid van de mens te 
beschermen;

Or. en

Amendement 20
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- A bis. overwegende dat artikel 169 van 
het VWEU de EU ertoe verplicht een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 21
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging -A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- A ter. overwegende dat de 
onlinegoksector verschilt van andere 
sectoren door de risico's op het gebied van 
de bescherming van consumenten tegen 
verslaving en fraude en de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad zoals het 
witwassen van geld en het manipuleren 
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van sportwedstrijden;

Or. en

Amendement 22
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging -A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- A quater. overwegende dat onlinegokken 
bij gebreke van adequate regulering kan 
leiden tot een groter verslavingsrisico dan 
traditioneel offlinegokken, onder meer als 
gevolg van de gemakkelijkere toegang en 
het ontbreken van sociale controle;

Or. en

Amendement 23
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging -A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- A quinquies. overwegende dat 
onlinegokken om die redenen een 
economische activiteit van bijzondere 
aard is en dat daarom bepaalde 
internemarktvoorschriften, waaronder de 
vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening, en het beginsel van 
wederzijdse erkenning een zekere mate 
van beoordelingsvrijheid om onder andere 
te bepalen welke maatregelen 
noodzakelijk zijn voor de bescherming 
van de spelers niet uitsluiten; 

Or. en
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Amendement 24
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, met inachtneming van 
het in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten zélf 
over onlinegokken moeten kunnen 
beslissen;

Or. nl

Amendement 25
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten het 
recht hebben om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en tradities en met doelstellingen van 
algemeen belang te reguleren;

Or. es

Amendement 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten volledig 
bevoegd zijn en het best geplaatst zijn om 
onlinegokken in overeenstemming met hun 
eigen waarden en doelstellingen van 
algemeen belang te reguleren, met 
inachtneming van de in de Verdragen 
neergelegde beginselen;

Or. it

Amendement 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten het 
recht hebben om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

Or. pt

Amendement 28
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten het 
recht hebben om te bepalen hoe het 
aanbod van onlinegokdiensten in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang 
wordt gestructureerd en gereguleerd, 
terwijl de EU-wetgeving wordt nageleefd;

Or. en

Amendement 29
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten volledig 
bevoegd zijn en het best geplaatst zijn om 
onlinegokken in overeenstemming met hun 
eigen waarden en doelstellingen van 
algemeen belang te reguleren, met 
inachtneming van de beginselen van de 
Verdragen;

Or. it

Amendement 30
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van 

A. overwegende dat gokactiviteiten niet 
als gewone economische activiteiten 
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het subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten 
over een bepaalde mate van vrijheid 
blijven beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

kunnen worden beschouwd en de lidstaten 
het recht hebben om gokactiviteiten in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

Or. en

Amendement 31
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te
reguleren;

A. overwegende dat, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten
onlinegokken in overeenstemming met hun 
eigen waarden en doelstellingen van 
algemeen belang reguleren;

Or. en

Amendement 32
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
het recht blijven beschikken om 
onlinegokken in overeenstemming met hun 
eigen waarden en doelstellingen van 
algemeen belang te reguleren;
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reguleren;

Or. el

Amendement 33
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten het 
recht hebben om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

Or. en

Amendement 34
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, zoals wordt 
onderschreven door de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, beperkingen door de lidstaten op 
weddenschappen en gokken kunnen 
worden gerechtvaardigd door dwingende 
redenen van algemeen belang, zoals 
consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en het voorkomen dat 
burgers tot geldverkwisting of witwassen 
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worden aangespoord;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten het 
recht hebben om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

Or. en

Amendement 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang te 
reguleren;

A. overwegende dat, bij gebrek aan 
harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over 
een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in 
overeenstemming met hun eigen waarden 
en doelstellingen van algemeen belang en 
hun eigen niveau van 
consumentenbescherming te reguleren;

Or. en
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Amendement 37
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de lidstaten hun 
eigen regelgevingsmodel mogen kiezen 
voor de regulering van onlinegokken en 
dat deze regelgeving evenredig, 
samenhangend en niet-discriminerend 
dient te zijn;

Or. en

Amendement 38
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die momenteel worden aangeboden niet 
onder een sectorspecifieke Europese 
regelgeving vallen, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht;

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die momenteel worden aangeboden 
vanwege hun bijzondere aard en de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
niet onder een sectorspecifieke Europese 
regelgeving vallen, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht;

Or. es

Amendement 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de onlinegokdiensten B. overwegende dat, gelet op de specifieke 
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die momenteel worden aangeboden niet 
onder een sectorspecifieke Europese 
regelgeving vallen, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht;

kenmerken van gokken en de toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel, de 
onlinegokdiensten die momenteel worden 
aangeboden niet onder een sectorspecifieke 
Europese regelgeving vallen, maar wel 
onder een aantal handelingen van afgeleid 
EU-recht;

Or. it

Amendement 40
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die momenteel worden aangeboden niet 
onder een sectorspecifieke Europese 
regelgeving vallen, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht;

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die worden aangeboden, vanwege de 
bijzondere aard ervan en met toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel, niet onder 
een sectorspecifieke Europese regelgeving 
vallen en gokken is uitgesloten van 
afgeleid recht, zoals de richtlijnen inzake 
e-handel, diensten en 
consumentenrechten, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht 
valt;

Or. en

Amendement 41
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die momenteel worden aangeboden niet 
onder een sectorspecifieke Europese 
regelgeving vallen, maar wel onder een 

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die worden aangeboden, met toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel, niet onder 
een sectorspecifieke Europese regelgeving 
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aantal handelingen van afgeleid EU-
recht;

vallen en dat onlinegokken vanwege zijn 
bijzondere aard buiten de richtlijnen 
inzake e-handel, diensten en 
consumentenrechten valt;

Or. en

Amendement 42
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die momenteel worden aangeboden niet 
onder een sectorspecifieke Europese 
regelgeving vallen, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht;

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die momenteel worden aangeboden niet 
onder een sectorspecifieke Europese 
regelgeving vallen, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht, 
zoals de richtlijn inzake audiovisuele 
mediadiensten, de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken, de richtlijn inzake 
verkoop op afstand, de richtlijn tegen 
witwaspraktijken, de richtlijn betreffende 
gegevensbescherming, de richtlijn inzake 
privacy en elektronische communicatie en 
de richtlijn betreffende het 
gemeenschappelijk stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die momenteel worden aangeboden niet 
onder een sectorspecifieke Europese 

B. overwegende dat de onlinegokdiensten 
die worden aangeboden, vanwege de 
bijzondere aard ervan en met toepassing 
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regelgeving vallen, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht;

van het subsidiariteitsbeginsel, niet onder 
een sectorspecifieke Europese regelgeving 
vallen en gokken is uitgesloten van 
secundaire wetgeving, zoals de richtlijnen 
inzake e-handel, diensten en 
consumentenrechten, maar wel onder een 
aantal handelingen van afgeleid EU-recht 
valt;

Or. en

Amendement 44
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat artikel 56 VWEU 
de vrijheid van dienstverrichting 
garandeert en dat onlinegokken 
desondanks vanwege zijn specifieke aard 
is uitgesloten van de richtlijnen inzake e-
handel, diensten en consumentenrechten;

Or. en

Amendement 45
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de fundamentele 
beginselen van de interne markt 
onbeperkt van toepassing zouden kunnen 
zijn op onlinegokken als dit adequaat 
gecontroleerd en gereguleerd werd;

Or. en
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Amendement 46
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de markt voor 
onlinegokken geen markt is als alle 
andere, daar zich hier risico´s voordoen in 
verband met consumentenbescherming en 
bestrijding van georganiseerde misdaad, 
zoals ook herhaaldelijk is erkend door het 
Europees Hof van Justitie;

Or. el

Amendement 47
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat kansspelen een 
aanzienlijke bron van inkomsten zijn, die 
de meeste lidstaten gebruiken voor 
solidariteits- en liefdadigheidsdoeleinden 
en doeleinden van algemeen belang, zoals 
voor de financiering van de amateursport;

Or. en

Amendement 48
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt 
als een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52 waaronder, volgens 
de uitlegging van het Hof, als dwingende 
redenen van algemeen belang die de 
beperking van de activiteit kunnen 
rechtvaardigen, ook 
consumentenbescherming, 
fraudepreventie en het aanzetten van 
burgers tot buitensporige uitgaven voor 
gokken, vallen;

Or. it
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Amendement 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit van bijzondere 
aard;

Or. it

Amendement 51
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit van bijzondere 
aard waarop beperkingen te 
rechtvaardigen zijn om dwingende 
redenen van openbaar belang, zoals 
consumentenbescherming, 
fraudebestrijding of handhaving van de 
openbare orde. Herinnert er echter aan 
dat dergelijke beperkingen in verhouding 
dienen te staan tot de doelen die worden 
nagestreefd en niet-discriminerend dienen 
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te zijn;

Or. es

Amendement 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit van bijzonder 
belang, waarop bepaalde beperkingen 
gerechtvaardigd kunnen zijn om 
dwingende redenen van algemeen belang, 
zoals de consumentenbescherming, de 
handhaving van de openbare orde of de 
preventie van fraude;

Or. pt

Amendement 53
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit van bijzondere 
aard, en dat dit een rechtvaardiging kan 
zijn voor het beperken van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten 
om de consument te beschermen, fraude 
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beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

te voorkomen of de openbare orde te 
handhaven;

Or. fr

Amendement 54
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt 
als een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) de bijzondere kenmerken 
van de sector kans- en gokspelen heeft 
bevestigd en daarom heeft geoordeeld dat 
deze sector specifieke regelingen behoeft, 
met name met betrekking tot kwesties die 
verband houden met het algemeen belang 
en de bestrijding van onder meer 
corruptie en het witwassen van geld; 

Or. de

Amendement 55
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt 
als een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) in zaak C-275/92 (Her 
Majesty's Customs and Excise tegen 
Gerhart Schindler en Jörg Schindler, 
arrest van 24 maart 1994) heeft aanvaard 
dat beperkingen op gokken, voor zover 
deze gericht zijn op het voorkomen van 
gevaren voor de openbare orde en de 
bescherming van consumenten vanwege 
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beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

kansspelen, kunnen worden 
gerechtvaardigd door dwingende redenen 
van algemeen belang, hoewel de vrijheid 
van dienstverlening erdoor wordt 
beïnvloed;

Or. en

Amendement 56
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit van een 
bijzondere aard, waarvoor de 
internemarktvoorschriften, met name de 
vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening, niet onbeperkt van 
toepassing kunnen zijn;

Or. en

Amendement 57
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit van een 
bijzondere aard, waardoor de beperkingen 
op het vrije verkeer van diensten worden 
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met name het vrije verkeer van diensten,
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

gerechtvaardigd door dwingende redenen 
van algemeen belang, zoals 
consumentenbescherming of 
fraudebestrijding;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 
fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

C. overwegende dat het Europese Hof van
Justitie heeft bevestigd dat het aanbieden 
van kans- en gokspelen geldt als een 
economische activiteit van een bijzondere 
aard, waarvoor derhalve beperkingen op 
de fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
kunnen worden gerechtvaardigd door 
dwingende redenen van algemeen belang, 
zoals consumentenbescherming, 
fraudebestrijding of handhaving van de 
openbare orde;

Or. en

Amendement 59
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit die derhalve 
binnen het toepassingsgebied van de 

C. overwegende dat het Europese Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het 
aanbieden van kans- en gokspelen geldt als 
een economische activiteit van bijzondere 
aard, waar bijgevolg de beperking van de 
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fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name het vrije verkeer van diensten, 
valt en dat beperkingen daarop in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beperkingen van het VWEU, met name in 
de artikelen 51 en 52;

fundamentele vrijheden van het VWEU, 
met name van het vrije verkeer van 
diensten, kan worden gerechtvaardigd op 
grond van dwingende redenen van 
algemeen belang, zoals de bescherming 
van de consumenten, het voorkomen van 
fraude of het behoud van de openbare 
orde en de veiligheid;

Or. el

Amendement 60
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het aanbieden van 
onlinegokdiensten, om redenen van 
consumentenbescherming, 
verslavingspreventie en bestrijding van 
witwassen en georganiseerde misdaad, 
geen traditionele bedrijfstak vormt en 
daarom met de nodige omzichtigheid moet 
worden behandeld;

Or. de

Amendement 61
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat kans- en 
gokspelen in de meeste lidstaten bijdragen 
tot de financiering van 
liefdadigheidsactiviteiten en activiteiten 
van algemeen belang;
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Or. fr

Amendement 62
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de lidstaten zich 
sterker dan ooit ongerust maken over de 
negatieve gevolgen van illegaal 
onlinegokken voor de samenleving en 
voor de nationale economie in het 
algemeen, waarbij voornamelijk zij 
verwezen naar de bescherming van 
minderjarigen en kwetsbare 
maatschappelijke groepen, de aanpak van 
verslaving en de bestrijding van 
criminaliteit en belastingfraude;

Or. el

Amendement 63
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

D. overwegende dat de bescherming van 
de consument tegen illegaal aanbod, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

Or. es
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Amendement 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming,
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

D. overwegende dat de 
consumentenbescherming, het vraagstuk 
van de door de overheid gedragen kosten 
voor het aanpakken van de sociale en 
gezondheidsgevolgen van gokgerelateerde 
stoornissen, de fraudebestrijding, de 
handhaving van de wetgeving inzake 
illegale activiteiten, het witwassen van 
geld, de gokgerelateerde illegale 
activiteiten en het manipuleren van 
sportwedstrijden, een gecoördineerde 
aanpak van de Europese Unie vergen;

Or. it

Amendement 65
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

D. overwegende dat de risico's van het 
aanbod van illegale onlinegokspelen aan 
consumenten en de behoefte aan 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

Or. en

Amendement 66
Raffaele Baldassarre
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

D. overwegende dat de 
consumentenbescherming, de 
fraudebestrijding en de handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld, het manipuleren 
van sportwedstrijden en de noodzakelijke 
bestrijding van gokgerelateerde illegale 
activiteiten, een gecoördineerde Europese 
aanpak vergen;

Or. it

Amendement 67
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde
Europese aanpak vergen;

D. overwegende dat door de risico's van 
onlinegokken op het gebied van 
consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, wordt benadrukt dat 
een beter gecoördineerde aanpak van de 
lidstaten en op Europees niveau moet 
worden onderzocht;

Or. en

Amendement 68
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het 
manipuleren van sportwedstrijden, een 
gecoördineerde Europese aanpak vergen;

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming en de 
bestrijding van fraude en andere illegale 
activiteiten, zoals het witwassen van geld, 
in eerste instantie een doeltreffende 
nationale aanpak en eventueel daarnaast, 
indien noodzakelijk, een Europese aanpak 
op basis van samenwerking vergen;

Or. nl

Amendement 69
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

D. overwegende dat de 
grensoverschrijdende aard van 
onlinegokken, alsook de risico's op het 
gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, op Europees niveau
een gecoördineerde aanpak en een 
fundamenteel rechtskader vergen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de risico's op het D. overwegende dat de risico's op het 
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gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een gecoördineerde
Europese aanpak vergen;

gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de 
wetgeving inzake illegale activiteiten zoals 
het witwassen van geld en het manipuleren 
van sportwedstrijden, een doeltreffende
aanpak vergen;

Or. en

Amendement 71
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat er mechanismen worden 
ingesteld voor de controle op 
sportwedstrijden en geldstromen, alsmede 
mechanismen voor gemeenschappelijk 
toezicht op EU-niveau;

Schrappen

Or. nl

Amendement 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat er mechanismen worden 
ingesteld voor de controle op 
sportwedstrijden en geldstromen, alsmede 
mechanismen voor gemeenschappelijk
toezicht op EU-niveau;

E. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat er mechanismen worden 
ingesteld voor de controle op 
sportwedstrijden en geldstromen, alsmede 
mechanismen voor toezicht;

Or. en
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Amendement 73
Nora Berra, Michel Dantin, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat moet worden 
gezorgd voor een duurzaam 
financieringsmodel voor het promoten 
van paardenrennen en sport en de 
organisatie van sportevenementen waarop 
wordt gewed en waaraan aanbieders van 
gokdiensten geld verdienen;

Or. en

Amendement 74
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Recital F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er momenteel voor de 
onlinegokmarkt geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 
het binnenlandse en 
grensoverschrijdende, intra-Europese en 
mondiale, toegestane en niet-toegestane 
aanbod;

F. overwegende dat er momenteel voor de 
onlinegoksector geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 
het toegestane en niet-toegestane aanbod;

Or. de

Amendement 75
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er momenteel voor de 
onlinegokmarkt geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 
het binnenlandse en grensoverschrijdende, 
intra-Europese en mondiale, toegestane en 
niet-toegestane aanbod;

F. overwegende dat er momenteel voor de 
onlinegoksector geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 
het binnenlandse en grensoverschrijdende, 
intra-Europese en mondiale, toegestane en 
niet-toegestane aanbod;

Or. en

Amendement 76
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er momenteel voor de 
onlinegokmarkt geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 
het binnenlandse en 
grensoverschrijdende, intra-Europese en 
mondiale, toegestane en niet-toegestane 
aanbod;

F. overwegende dat er momenteel voor 
onlinegokactiviteiten geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 
het toegestane en niet-toegestane aanbod;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er momenteel voor de 
onlinegokmarkt geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 

F. overwegende dat er momenteel voor de 
onlinegoksector geen gedetailleerd 
overzicht beschikbaar is in de vorm van 
informatie en gegevens met betrekking tot 
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het binnenlandse en 
grensoverschrijdende, intra-Europese en 
mondiale, toegestane en niet-toegestane 
aanbod;

het toegestane en niet-toegestane aanbod;

Or. en

Amendement 78
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de regulering van 
de reclame voor onlinegokken van lidstaat 
tot lidstaat verschilt of soms zelfs geheel 
afwezig is;

Or. cs

Amendement 79
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de gokmarkt zowel 
online- als offlinedistributiekanalen 
omvat die samenhangend moeten worden 
gereguleerd;

Or. en

Amendement 80
Wim van de Camp
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat gokken op locaties 
aan land in alle lidstaten van de Europese 
Unie op nationaal niveau wordt 
gereglementeerd en dat dit niet binnen de 
reikwijdte van dit verslag valt;

Or. it

Amendement 81
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in een op EU-
niveau gecoördineerd initiatief de 
bijzondere kenmerken en duurzame 
bijdrage van loterijen aan de samenleving 
moeten worden erkend en in aanmerking 
moeten worden genomen;

Or. es

Amendement 82
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat met strenge 
limieten, een betere geïnformeerdheid, 
zelfbeperkende voorzieningen, 
internetlinks naar preventie- en 
behandelingsprogramma's alsook 
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regulering van misleidende reclame tot op 
zekere hoogte dusdanige omstandigheden 
kunnen worden gecreëerd dat tijdig kan 
worden ingegrepen tegen problematisch 
of pathologische gokken;

Or. cs

Amendement 83
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat gokspelen 
tevens ernstige negatieve sociale 
verschijnselen veroorzaken, waarvan de 
gevolgen en kosten moeilijker te 
becijferen zijn dan de economische baten 
voor de kansspelensector;

Or. cs

Amendement 84
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Kopje -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De bijzondere aard van de 
onlinegoksector en 
consumentenbescherming
(Dit is de titel van het nieuwe eerste 
hoofdstuk van het verslag.)

Or. en
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Amendement 85
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. erkent dat gokken geen gewone 
economische activiteit is vanwege de 
potentieel negatieve sociale gevolgen 
ervan, zoals gokverslavingen;

Or. en

Amendement 86
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. benadrukt dat vanwege de 
bijzondere aard van de onlinegoksector, 
de bescherming van de gezondheid van de 
mens en de consumenten de leidraad moet 
zijn bij het opstellen van Europese 
aanbevelingen en nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 87
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quater. erkent dat bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan 
consumentenbescherming, de 
bescherming van de gezondheid van de 
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mens en het voorkomen van schadelijke 
effecten;

Or. en

Amendement 88
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quinquies. is van mening dat tot de 
belangrijkste elementen om de 
bescherming van spelers te waarborgen, 
moeten behoren: mechanismen om de 
spelers op ondubbelzinnige wijze te 
identificeren, maatregelen om het gebruik 
van slechts één spelerrekening te 
waarborgen, zelf opgelegde goklimieten 
en zelfuitsluitingsmechanismen op basis 
van de interoperabiliteit van nationale 
registers;

Or. en

Amendement 89
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 sexies. onderstreept dat enerzijds de 
aanbieders van onlinegokspelen zich in 
alle gevallen moeten houden aan de 
wetgeving van de lidstaat waarin zij actief 
zijn en dat anderzijds de lidstaten het 
recht moeten behouden om beperkingen 
op te leggen die zij nodig en 
gerechtvaardigd achten om illegaal 
onlinegokken aan te pakken door 
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toepassing van de nationale wetgeving en 
het van de markt weren van illegale 
aanbieders;

Or. en

Amendement 90
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 septies. verzoekt de Commissie te 
blijven onderzoeken met welke 
maatregelen op Europees niveau 
kwetsbare consumenten beschermd 
kunnen worden, zoals samenwerking 
tussen nationale bevoegde instanties;
(Dit is paragraaf 11 van het 
oorspronkelijke ontwerpverslag.)

Or. en

Amendement 91
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- 1 octies. benadrukt dat de 
deskundigengroep voor gokdiensten zich 
in het bijzonder moet inspannen voor de 
bescherming van minderjarigen en zoveel 
mogelijk moet voorkomen dat zij goksites 
bezoeken;

Or. en
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Amendement 92
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 nonies. is van mening dat er met 
betrekking tot gokverslavingen nader 
onderzoek moet worden verricht en 
aanvullende gegevens moeten worden 
verzameld, en roept daarom alle lidstaten 
op verdere studies uit te voeren om meer 
inzicht te krijgen in probleemgokken;
(Dit is paragraaf 12 van het 
oorspronkelijke ontwerpverslag.)

Or. en

Amendement 93
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten het 
recht hebben om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd en hoe maatregelen tegen 
illegale gokdiensten ten uitvoer worden 
gelegd;

Or. es

Amendement 94
Nora Berra
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU en om 
redenen die verband houden met het 
nastreven van doelstellingen van 
algemeen belang, te bepalen hoe het 
aanbod van onlinegokdiensten op nationaal 
niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

Or. en

Amendement 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de in de 
Verdragen neergelegde beginselen te 
bepalen hoe het aanbod van 
onlinegokdiensten op nationaal niveau 
wordt gestructureerd en gereguleerd, om 
maatregelen tegen illegale 
onlinegokdiensten te nemen en om de 
risico's op gokgerelateerde stoornissen, 
voor met name kwetsbare consumenten, te 
voorkomen;

Or. it

Amendement 96
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel het recht 
hebben om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

Or. en

Amendement 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd; wenst dat bij de regelgeving 
wordt uitgegaan van het principe dat een 
gokbedrijf alleen in een lidstaat een bod 
ten behoeve van de noodzakelijke 
nationale vergunning kan doen als het de 
wet in een andere lidstaat van de EU niet 
overtreedt;

Or. en

Amendement 98
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel het recht 
hebben om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

Or. en

Amendement 99
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

Or. en

Amendement 100
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
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gereguleerd; gereguleerd en om maatregelen te nemen 
tegen illegale onlinegokdiensten;

Or. it

Amendement 101
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten, in het licht van 
het subsidiariteitsbeginsel en de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU en om 
redenen die verband houden met het 
nastreven van doelstellingen van 
algemeen belang, te bepalen hoe het 
aanbod van onlinegokdiensten op nationaal 
niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

Or. en

Amendement 102
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten, met toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel, het recht 
hebben om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten 
wordt gestructureerd en gereguleerd en om 
maatregelen tegen illegale gokdiensten 
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ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 103
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel het recht 
hebben om te bepalen hoe het aanbod van 
onlinegokdiensten op nationaal niveau 
wordt gestructureerd, gereguleerd en 
uitgevoerd, waarbij de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie
wordt onderkend;

Or. en

Amendement 104
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat gokken een economische 
activiteit van een bijzondere aard is 
waarop de internemarktvoorschriften niet 
onbeperkt van toepassing kunnen zijn; 
benadrukt dat de lidstaten, met toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel en met 
inachtneming van de basisbeginselen van
het VEU, het recht en de 
verantwoordelijkheid hebben om deze 
sector te reguleren op de wijze die de beste 
consumentenbescherming biedt;

Or. en
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Amendement 105
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel de lidstaten het 
recht hebben om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd, waarbij zij het exclusieve 
recht behouden alle maatregelen te 
treffen die zij in de strijd tegen illegaal 
onlinegokken noodzakelijk achten om de 
nationale wetgeving te handhaven en 
illegale aanbieders van de markt te weren;

Or. el

Amendement 106
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten het primaire recht 
behoren te hebben om te bepalen hoe het 
aanbod van onlinegokdiensten op nationaal 
niveau wordt gestructureerd;

Or. nl

Amendement 107
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten, met toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel, het recht 
hebben om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten 
wordt gestructureerd en gereguleerd en om 
maatregelen tegen illegale gokdiensten 
ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 108
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd;

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben 
om met inachtneming van de 
basisbeginselen van het VEU te bepalen 
hoe het aanbod van onlinegokdiensten op 
nationaal niveau wordt gestructureerd en 
gereguleerd; stelt tegelijkertijd vast dat er 
een eenvormiger kader nodig is om de 
grensoverschrijdende aard van 
onlinegokken aan te pakken;

Or. en

Amendement 109
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent het recht van de lidstaten om 
zelf te beslissen hoe zij kans- en gokspelen 
op het internet aanpakken en om 
bepaalde aan de consument aangeboden 
diensten te beperken of te verbieden;

Or. de

Amendement 110
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de lidstaten, 
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, de 
fundamentele vrijheden van de interne 
markt alleen mogen beperken om redenen 
van algemeen belang en niet-economische 
aard, bijvoorbeeld 
consumentenbescherming en 
fraudebestrijding; benadrukt dat 
dergelijke beperkende maatregelen 
passend en evenredig moeten zijn om op 
consistente en stelselmatige wijze de 
gewenste doelstellingen te verwezenlijken, 
en dat zij niet discriminerend mogen zijn 
jegens buitenlandse aanbieders;

Or. en

Amendement 111
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de Commissie aan een 
aantal lidstaten een brief heeft gestuurd 
met een verzoek om gedetailleerde 
informatie over hun huidige 
gokwetgeving; verzoekt de Commissie de 
dialoog met de lidstaten voort te zetten;

Or. en

Amendement 112
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst de totstandbrenging van een 
interne markt voor onlinegokken met een 
grensoverschrijdend aanbod af en 
herinnert aan de vaste rechtspraak van 
het EHvJ; twijfelt aan de meerwaarde van 
een EU-brede richtlijn voor de vaststelling 
van minimumnormen ten behoeve van de 
bescherming van spelers en 
minderjarigen; pleit ervoor dat reeds 
aanwezige strenge normen in de lidstaten 
effectief worden toegepast en dringt er bij 
de regelgevende instanties van de lidstaten 
op aan intensiever samen te werken bij de 
rechtshandhaving;

Or. de

Amendement 113
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de lidstaten het recht 
behouden om maatregelen op te leggen 
om illegaal onlinegokken aan te pakken 
door toepassing van de nationale 
wetgeving en het van de markt weren van 
illegale aanbieders;

Or. en

Amendement 114
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent het belang van de inkomsten 
van gokactiviteiten voor de financiering 
van doelstellingen van algemeen belang 
in de lidstaten van de Europese Unie op 
gebieden zoals sport, cultuur of sociale 
zaken; onderstreept voorts het belang van 
deze duurzame bijdrage en bijzondere 
functie die tot uiting dient te komen in 
besprekingen op Europees niveau; 

Or. en

Amendement 115
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het 
subsidiariteitsbeginsel ook moet gelden 
voor de rechten betreffende 
sportweddenschappen;
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Or. en

Amendement 116
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de prioriteit van de 
Commissie om aanzienlijke vooruitgang 
te boeken met betrekking tot de 
inbreukzaken en klachtenprocedures die 
lopen tegen een aantal lidstaten, waarvan 
sommige sinds begin 2007 nog niet zijn 
afgehandeld;

Schrappen

Or. en

Amendement 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de prioriteit van de 
Commissie om aanzienlijke vooruitgang 
te boeken met betrekking tot de 
inbreukzaken en klachtenprocedures die 
lopen tegen een aantal lidstaten, waarvan 
sommige sinds begin 2007 nog niet zijn 
afgehandeld;

Schrappen

Or. it

Amendement 118
Sabine Verheyen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de prioriteit van de 
Commissie om aanzienlijke vooruitgang 
te boeken met betrekking tot de 
inbreukzaken en klachtenprocedures die 
lopen tegen een aantal lidstaten, waarvan 
sommige sinds begin 2007 nog niet zijn 
afgehandeld;

Schrappen

Or. de

Amendement 119
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de prioriteit van de 
Commissie om aanzienlijke vooruitgang 
te boeken met betrekking tot de 
inbreukzaken en klachtenprocedures die 
lopen tegen een aantal lidstaten, waarvan 
sommige sinds begin 2007 nog niet zijn 
afgehandeld;

Schrappen

Or. en

Amendement 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de prioriteit van de 
Commissie om aanzienlijke vooruitgang 
te boeken met betrekking tot de 

Schrappen
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inbreukzaken en klachtenprocedures die 
lopen tegen een aantal lidstaten, waarvan 
sommige sinds begin 2007 nog niet zijn 
afgehandeld;

Or. en

Amendement 121
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

herinnert de Commissie aan de 
vertragingen in bepaalde 
inbreukprocedures die, zoals de Europese 
Ombudsman heeft opgemerkt, aanleiding 
geven tot de vraag of de Commissie het 
recht heeft om de behandeling van 
klachten inzake schending van de 
Uniewetgeving door een lidstaat voor 
onbepaalde tijd uit te stellen;

Or. en

Amendement 122
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie bij de uitvoering 
van de analyse van de nationale 
regelgeving te erkennen dat de lidstaten 
ervoor mogen zorgen dat een billijk 
aandeel van de baten van kansspelen 
wordt bestemd voor de transparante 
financiering van sport en onafhankelijke 
sportverenigingen;



PE508.193v03-00 58/207 AM\933917NL.doc

NL

Or. en

Amendement 123
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst de totstandbrenging van een 
interne markt voor onlinegokken met een 
grensoverschrijdend aanbod af; herinnert 
aan de vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie, volgens welke het organiseren 
van kans- en gokspelen geen normale 
economische activiteit is en de lidstaten 
deze om dwingende redenen van 
algemeen belang door middel van 
monopolies of vergunningenstelsels aan 
banden kunnen leggen of geheel of 
gedeeltelijk kunnen verbieden; pleit mede 
daarom voor de handhaving van de 
nationale vergunningenstelsels en 
markten, daar op een interne markt 
zonder EU-brede harmonisatie van 
belastingen en accijnzen op dit gebied de 
aanzienlijke financiering van de 
amateursport en vele andere activiteiten 
op het gebied van liefdadigheid of 
activiteiten van algemeen belang 
dramatisch zou afnemen;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie bij de 
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uitvoering van de lopende 
inbreukprocedures en de analyse van de 
nationale regelgeving te erkennen dat de 
lidstaten ervoor mogen zorgen dat een 
billijk aandeel van de baten van 
kansspelen wordt bestemd voor de 
financiering van de professionele en de 
amateursport en de paardensector; 
verzoekt de specifieke kenmerken en de 
duurzame bijdragen van loterijen aan de 
samenleving te erkennen en deze in acht 
te nemen bij elke gecoördineerde 
Europese aanpak;

Or. en

Amendement 125
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. twijfelt aan de meerwaarde van een 
richtlijn voor de vaststelling van EU-brede 
minimumnormen ten behoeve van de 
bescherming van spelers en 
minderjarigen; vindt het veel belangrijker 
dat reeds aanwezige strenge normen in de 
lidstaten effectief worden toegepast, in het 
bijzonder door een betere 
rechtshandhaving ten aanzien van 
aanbieders die niet over de vereiste 
nationale vergunning beschikken of zich 
niets aantrekken van nationale 
verbodsmaatregelen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot bijzonder gevaarlijke 
soorten weddenschappen en gokspelen; 
dringt er bij de regelgevende instanties 
van de lidstaten op aan intensiever samen 
te werken bij de rechtshandhaving;

Or. de
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Amendement 126
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten 
en praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

Schrappen

Or. nl

Amendement 127
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten 
en praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

Schrappen

Or. de

Amendement 128
Jean-Luc Bennahmias
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten 
en praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 129
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen de lidstaten met gokmonopolies die 
het aantal gokgelegenheden verminderen 
of activiteiten die het gokken promoten 
niet op een consistente wijze beperken;

Or. en

Amendement 130
María Irigoyen Pérez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie in dialoog te 
blijven met de lidstaten over de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en het besluit 
van de lidstaten inzake de vestiging van 
monopolies in deze sector te respecteren, 
mits de lidstaten hierbij een consequente 
benadering hanteren in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het EHvJ;

Or. es

Amendement 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om 
juridische stappen te nemen tegen
nationale wetgeving die niet strookt met
de jurisprudentie van het EHvJ;

Or. pt

Amendement 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie controles te 
blijven uitvoeren naar de verenigbaarheid 
van de nationale wetten en praktijken met 
het EU-recht en daarbij terdege rekening 
te houden met het subsidiariteitsbeginsel 
en met het feit dat het gaat om een 
economische activiteit van bijzondere 
aard;

Or. it

Amendement 133
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht;

Or. de

Amendement 134
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht te blijven 
controleren en handhaven en om 
juridische stappen te nemen tegen de 
lidstaten die het EU-recht lijken te 
schenden;

Or. en

Amendement 135
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten 
doeltreffende controles te blijven uitvoeren 
naar de verenigbaarheid van de nationale 
wetten en praktijken met het EU-recht;

Or. de

Amendement 136
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ;

Or. de

Amendement 137
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om zo snel 
mogelijk een inbreukprocedure te 
beginnen wanneer een lidstaat weigert 
zijn wetgeving dienovereenkomstig aan te 
passen;

Or. en

Amendement 138
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ snel juridische stappen te 
nemen tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen en
promotie- en reclameactiviteiten voor het 
gokken niet op een consistente en 
systematische wijze beperken;

Or. en

Amendement 139
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alle 
gokmonopolies voldoende maatregelen 
tegen gokverslaving nemen en dat zij een 
gematigd reclamebeleid voeren;

Or. en

Amendement 140
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en 
praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie de dialoog met 
de lidstaten over de verenigbaarheid van 
de nationale wetten en praktijken met het 
EU-recht voort te zetten;

Or. el

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten 
en praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie 
van het EHvJ juridische stappen te nemen 
tegen gokmonopolies die het aantal 
gokgelegenheden niet verminderen of 
activiteiten die het gokken promoten niet 
op een consistente wijze beperken;

3. verzoekt de Commissie doeltreffende 
controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid met de jurisprudentie van 
het EHvJ;

Or. en

Amendement 142
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 – punt 1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(1) verzoekt de Commissie een jaarlijks 
scorebord betreffende klachten inzake de 
interne markt tegen de gokregelgeving 
van een lidstaat in te stellen en de 
maatregelen die de Commissie heeft 
genomen om de regelgeving in deze 
lidstaten in overeenstemming te brengen 
met de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en de 
internemarktvoorschriften, vast te stellen 
en toe te lichten;

Or. en

Amendement 143
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(2) merkt op dat, hoewel het beginsel van 
de wederzijdse erkenning van 
vergunningen op de gokmarkt momenteel 
niet van toepassing is, er met het oog op 
de interne markt evenwel een 
vereenvoudigde procedure voor het 
aanvragen van een vergunning dient te 
worden ingevoerd in de lidstaten;

Or.en

Amendement 144
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 – punt 3 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(3) is van mening dat het beginsel van 
wederzijdse erkenning van toepassing 
dient te zijn op gokvergunningen, om het 
de gereguleerde aanbieders eenvoudiger 
te maken op de interne markt te opereren, 
in overeenstemming met de beginselen 
van de Verdragen;

Or.en

Amendement 145
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. erkent dat gokken geen gewone 
economische activiteit is, vanwege de 
potentieel negatieve sociale gevolgen 
ervan, zoals gokverslaving;

Or.en

Amendement 146
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat nationale monopolies 
volgens de jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie moeten worden 
onderworpen aan strikt toezicht door de 
overheid en een bijzonder hoge mate van 
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consumentenbescherming moeten 
garanderen;de activiteiten van 
monopolies moeten stroken met de 
doelstellingen van algemeen belang en het 
aantal gokgelegenheden consequent 
verminderen;verzoekt de Commissie om 
met name expansionistische 
handelsstrategieën te onderzoeken; 

Or.en

Amendement 147
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. respecteert de beslissing van een 
aantal lidstaten om alle of bepaalde 
soorten onlinegokken te verbieden of een 
overheidsmonopolie te handhaven in die
sector, in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie;

Or.en

Amendement 148
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten om het debat 
over het kader voor gokken en 
weddenschappen nieuw leven in te blazen, 
zowel in de deskundigengroep voor 
gokdiensten van de Commissie als in de 
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bevoegde werkgroep van de Raad;

Or.en

Amendement 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de deskundigengroep voor gokdiensten 
om maatregelen en gecoördineerde 
strategieën uit te werken en uitwisseling 
van goede praktijken op te zetten teneinde 
het verschijnsel van belastingontwijking 
door vergunninghoudende exploitanten 
die weliswaar op de markt van de 
Europese Unie actief zijn maar gevestigd 
zijn in belastingparadijzen binnen en 
buiten Europa, te kunnen bestuderen en 
bestrijden;

Or. it

Amendement 150
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 

Schrappen
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sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or.en

Amendement 151
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Schrappen

Or. de

Amendement 152
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 

Schrappen
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de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or. de

Amendement 153
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten;verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Schrappen

Or.en

Amendement 154
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's van een algemeen 4. wijst op de risico's van een algemeen 
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verbod op onlinegokken en van te grote 
beperkingen voor de consument; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten als onderdeel 
van het werk van de deskundigengroep 
voor gokdiensten een afweging te maken 
van de sociale kosten die het toestaan van 
gereguleerde gokdiensten met zich 
meebrengt, ten opzichte van de schadelijke 
gevolgen van de consument die zich weer 
op de illegale markt begeeft;

verbod op onlinegokken en van te grote 
beperkingen voor de consument; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten samen te 
werken ten gunste van een evenwicht 
tussen de sociale kosten die het toestaan 
van gereguleerde gokdiensten met zich 
meebrengt en de schadelijke gevolgen van 
de consument die zich weer op de illegale 
markt begeeft;

Or. es

Amendement 155
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, binnen de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or. it

Amendement 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan de recente ontwikkeling van 
gokdiensten, in het bijzonder voor 
kwetsbare consumenten; benadrukt het 
belang van de evaluatie die de lidstaten
moeten maken van de sociale en 
gezondheidskosten die worden 
veroorzaakt door stoornissen in verband 
met de verspreiding van gokactiviteiten en
de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or. it

Amendement 157
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, binnen de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or. it

Amendement 158
Marc Tarabella
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan het feit dat consumenten toegang 
hebben tot illegale gokdiensten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or.en

Amendement 159
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, binnen de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten te bespreken 
in het licht van de nadelige gevolgen van 
de omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or.en
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Amendement 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

4. wijst op de risico's die 
onlinegokdiensten inhouden voor 
consumenten en benadrukt dat de lidstaten 
een evenwicht moeten zien te vinden ten 
aanzien van de sociale kosten van 
gokactiviteiten;

Or.en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 

4. wijst op de risico's die een algemeen 
verbod op onlinegokdiensten en te strenge 
beperkingen voor consumenten kunnen 
inhouden, en benadrukt dat de lidstaten
een evenwicht moeten vinden tussen de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten en de nadelige 
gevolgen van de omstandigheid dat 
consumenten hun toevlucht nemen tot 
illegale markten;
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omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

Or.en

Amendement 162
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

4. over de risico's die verbonden zijn aan 
een algemeen verbod op onlinegokdiensten 
en aan te strenge beperkingen voor 
consumenten maken lidstaten hun eigen 
afwegingen;

Or. nl

Amendement 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan een algemeen verbod op 
onlinegokdiensten en aan te strenge 
beperkingen voor consumenten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 

4. wijst op de risico's die verbonden zijn 
aan het feit dat consumenten toegang 
hebben tot illegale gokdiensten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om, binnen 
de werkzaamheden van de 
deskundigengroep voor gokdiensten, de 
sociale kosten voor het toestaan van 
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sociale kosten voor het toestaan van 
gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale markten;

gereguleerde gokactiviteiten af te wegen 
tegen de nadelige gevolgen van de 
omstandigheid dat consumenten hun 
toevlucht nemen tot illegale exploitanten;

Or.en

Amendement 164
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

Schrappen

Or. nl

Amendement 165
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegoksector openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving en 
met een afdoende en strikte 
consumentenbescherming, die een 
beperking op reclame van vergunde 
exploitanten dient in te houden, een 
transparante vergunningsprocedure
moeten uitwerken aan de hand van 
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objectieve en niet-discriminerende criteria;

Or.en

Amendement 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure voor het 
verlenen van vergunningen of concessies 
moeten uitwerken aan de hand van 
objectieve en niet-discriminerende criteria;

Or. it

Amendement 167
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

5. onderstreept dat die lidstaten die ervoor 
kiezen hun onlinegoksector open te 
stellen, volledig in overeenstemming met 
de EU-wetgeving een transparante 
procedure moeten uitwerken aan de hand 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria;

Or.en
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Amendement 168
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegoksector openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

Or. de

Amendement 169
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
gokmarkten openstellen voor particuliere 
exploitanten, vergunningsprocedures 
moeten uitwerken die voldoen aan de 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en rechtszekerheid, zoals 
bepaald in de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;

Or.en

Amendement 170
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

5. onderstreept dat lidstaten die de 
onlinegoksector willen openstellen - gelet 
op het feit dat zij op grond van het EU-
recht hiertoe niet noodzakelijkerwijs 
worden gedwongen - volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

Or. el

Amendement 171
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

5. onderstreept dat lidstaten die hun 
onlinegokbeleid openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante vergunningsprocedure
moeten uitwerken aan de hand van 
objectieve en niet-discriminerende criteria;

Or.en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat lidstaten die hun 5. onderstreept dat de onlinegoksector van
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onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
een transparante procedure moeten 
uitwerken aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria;

de lidstaten volledig in overeenstemming 
met de EU-wetgeving moet zijn;

Or.en

Amendement 173
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat lidstaten waartegen 
een inbreukprocedure loopt geen 
reactieve handhavingsmaatregelen mogen 
treffen vanwege het aanbieden van 
gokdiensten in hun jurisdictie, tegen 
exploitanten die over een vergunning van 
een andere lidstaat beschikken;

Or.en

Amendement 174
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt het belang van een 
gezamenlijke definitie van het begrip 
legale exploitant, opdat de lidstaten enkel 
vergunningen verlenen aan exploitanten 
die op zijn minst aan de volgende eisen 
voldoen en bijgevolg als legaal kunnen 
worden beschouwd:
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a) de exploitant moet een vergunning 
hebben die is afgegeven in de lidstaat van 
de speler,
b) exploitanten die een vergunning 
aanvragen in een lidstaat mogen de wet 
niet overtreden in andere lidstaten van de 
Europese Unie,
c) de exploitant leeft het EU-recht na;

Or.en

Amendement 175
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat er dringend een 
beginsel moet worden ingevoerd op grond 
waarvan gokexploitanten niet actief 
kunnen zijn in een lidstaat als zij de 
wetten van een andere lidstaat overtreden;

Or.en

Amendement 176
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. roept de lidstaten ertoe op om 
exploitanten die onder een vergunning 
van de desbetreffende lidstaat werken te 
verplichten om het logo van de 
toezichthoudende instantie duidelijk 
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zichtbaar op hun website te plaatsen;

Or.en

Amendement 177
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om een deskundigengroep 
voor gokken op te zetten om ervaringen en 
goede praktijken uit te wisselen en advies 
en deskundigheid te verstrekken bij de 
voorbereiding van EU-initiatieven, met 
name aanbevelingen inzake de 
gemeenschappelijke 
consumentenbescherming, verantwoorde 
reclame en beste praktijken bij de 
voorkoming en bestrijding van 
weddenschapsgerelateerde 
wedstrijdvervalsing;

Or.en

Amendement 178
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. merkt op dat de beschikbaarheid 
van legale en verantwoorde 
onlinegokdiensten de sociale kosten van 
de nadelige en ongewenste gevolgen van 
gokactiviteiten kan helpen beperken;
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(Dit amendement is vergelijkbaar met de 
oorspronkelijke paragraaf 10.)

Or.en

Amendement 179
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk 
te vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

Schrappen

Or. nl

Amendement 180
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde beste 
praktijken en informatie te delen met 
betrekking tot de oprichting van een 
doeltreffend gemeenschappelijk systeem 
voor de identificatie van spelers en het 
opstellen van zwarte en witte lijsten van 
aanbieders en mechanismen voor 
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zelfuitsluiting;

Or. es

Amendement 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
uitwisseling van informatie en goede 
praktijken alsmede de gegevensstroom 
tussen de regelgevende instanties in de 
lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en 
maatregelen te nemen ter bestrijding van 
het illegaal gokaanbod, en om in de hele 
Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

Or. it

Amendement 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een effectieve 
uitwisseling van best practices en de 
correcte toepassing van de nationale 
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de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

wetgeving mogelijk te maken, door 
effectieve maatregelen te treffen om 
illegale aanbieders te bestrijden, zoals de 
opstelling van witte en zwarte lijsten van 
aanbieders en in de hele Europese Unie 
mechanismen voor zelfuitsluiting in te 
zetten;

Or. pt

Amendement 183
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten te 
vergemakkelijken teneinde een efficiënt 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers om in de 
hele Europese Unie maatregelen tegen 
illegale aanbieders en mechanismen voor 
zelfuitsluiting mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 184
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokken en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
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vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

vergemakkelijken teneinde gezamenlijke 
acties mogelijk te maken tegen fraude, 
wedstrijdvervalsing en illegale 
gokexploitanten;

Or.en

Amendement 185
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten
voor de identificatie van spelers en omin 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties van de lidstaten zoveel mogelijk 
te vergemakkelijken teneinde de 
oprichting van efficiënte systemen voor de 
identificatie van spelers, maatregelen 
tegen illegale exploitanten, witte en zwarte 
lijsten en mechanismen voor 
zelfuitsluiting, met inbegrip van 
persoonlijke gokbegrenzingen, in de hele 
Europese Unie mogelijk te maken;

Or.en

Amendement 186
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
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gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

uitwisseling van beste praktijken en 
informatie tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten en dringt er 
voorts bij de lidstaten op aan om de 
dialoog over onlinegokdiensten opnieuw 
op gang te brengen in de werkgroep van 
de Raad voor de vestiging van diensten;

Or.en

Amendement 187
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties van de lidstaten zoveel mogelijk 
te vergemakkelijken teneinde beste 
praktijken en informatie uit te wisselen, 
met name ten aanzien van een efficiënt 
systeem voor de identificatie van spelers, 
handhavingsmaatregelen tegen illegale 
exploitanten, witte en zwarte lijsten en 
mechanismen voor zelfuitsluiting;

Or.en

Amendement 188
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk
te vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voorde identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten te vergemakkelijken teneinde een 
uitwisseling van beste praktijken mogelijk 
te maken, bijvoorbeeld inzake een 
verplichte, betrouwbare identificatie van 
spelers, handhavingsmaatregelen tegen 
illegale exploitanten, witte en zwarte 
lijsten en mechanismen voor 
zelfuitsluiting;

Or.en

Amendement 189
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde een 
gemeenschappelijk systeem op te richten 
voor de identificatie van spelers en om in 
de hele Europese Unie mechanismen voor 
zelfuitsluiting in te zetten;

6. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken teneinde de identificatie 
van spelers, de toepassing van
mechanismen voor zelfuitsluiting en de 
handhaving van de toepasselijke 
bepalingen mogelijk te maken;

Or.en

Amendement 190
Olga Sehnalová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie op te allen tijde 
deskundigen op het gebied van 
problematisch en pathologische gokken 
op te nemen in deskundigengroepen en 
deze bij raadplegingen te betrekken;

Or. cs

Amendement 191
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van oordeel dat op bepaalde 
gebieden, zoals samenwerking tussen 
overheden, strafvervolging en 
consumentenbescherming, een 
gecoördineerde Europese aanpak ter 
aanvulling van verstandige nationale 
regelgeving zinvol is;

Or. de

Amendement 192
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om samen 
met de lidstaten de mogelijkheden te 
onderzoeken om de nationale 
zelfuitsluitingsregisters, die persoonlijke 
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gokbegrenzingen omvatten, in de hele 
Europese Unie operabel te maken en 
toegankelijk te maken voor nationale 
autoriteiten en vergunninghoudende 
gokexploitanten, zodat de zelfuitsluiting 
van consumenten of de overschrijding van 
de eigen gokbegrenzingen bij een 
gokexploitant automatisch kunnen 
worden uitgebreid naar alle 
gokexploitanten met een vergunning;
(Dit is paragraaf 13 van het 
oorspronkelijke ontwerpverslag)

Or.en

Amendement 193
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie, dat zij voor eind 2013 
zal onderzoeken welke mogelijkheden de 
IMI-verordening biedt in het kader van de 
uitwisseling van 
informatie/samenwerking tussen de 
lidstaten;spoort de Commissie er voorts 
toe aan om te streven naar opname van 
gokken in de bestaande rechtskaders voor 
samenwerking tussen nationale 
autoriteiten, bijvoorbeeld op het gebied 
van consumentenbescherming;

Or.en

Amendement 194
Josef Weidenholzer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de deskundigengroep voor 
gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties in de lidstaten te 
vergemakkelijken om de bestrijding van 
illegale gokdiensten kracht bij te zetten;

Or. de

Amendement 195
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat alle lidstaten nauw 
moeten samenwerken om de uitdagingen 
die het inherent grensoverschrijdende 
karakter van onlinegokdiensten met zich 
brengt, zoals de identificatie van illegale 
online-exploitanten en de strijd tegen 
witwassen, gezamenlijk aan te pakken;

Or.en

Amendement 196
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat de lidstaten nauwer 
moeten samenwerken bij met name 
kwesties die verband houden met 
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consumentenbescherming en met de 
bestrijding van illegale exploitanten;

Or. el

Amendement 197
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat 
gemeenschappelijke normen voor 
onlinegokken de rechten en plichten van 
de aanbieder en de consument dienen te 
behandelen;een hoge mate van 
bescherming voor spelers, met name 
minderjarigen en kwetsbare personen 
dienen te garanderen; en de verenigingen 
van Europese gokexploitanten dienen aan 
te moedigen om zelfregulerende 
gedragscodes te ontwikkelen en toe te 
passen, met inbegrip van een verplichting 
om de wetten van alle lidstaten en de 
voorschriften ter vermijding van 
ongepaste reclame na te leven;
(Dit is paragraaf 15 van het 
oorspronkelijke ontwerpverslag)

Or.en

Amendement 198
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat de samenwerking 
op Europees niveau alsook de uitwisseling 
van goede praktijken tussen 
internationale deskundigen uit de sociale 
en medische sector die zich bezighouden 
met de problematiek van pathologisch en 
problematisch gokken, moeten worden 
versterkt;

Or. cs

Amendement 199
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. verzoekt de deskundigengroep 
voor gokdiensten en de Commissie om de 
gegevensstroom tussen de regelgevende 
instanties van de lidstaten zoveel mogelijk 
te vergemakkelijken teneinde de 
oprichting van efficiënte, verplichte en 
betrouwbare systemen voor de 
identificatie van spelers, maatregelen 
tegen illegale exploitanten, witte en zwarte 
lijsten en mechanismen voor 
zelfuitsluiting, met inbegrip van 
persoonlijke gokbegrenzingen, in de hele 
Europese Unie mogelijk te maken;

Or.en

Amendement 200
Christel Schaldemose
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten aan om in het kader 
van deze deskundigengroep nauw samen 
te werken met de Commissie en met 
elkaar, teneinde het actieplan uit te 
voeren dat in de mededeling over 
onlinegokken uiteengezet werd;

Schrappen

(Een actieplan kan niet door de lidstaten 
worden uitgevoerd.)

Or.en

Amendement 201
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten aan om in het kader 
van deze deskundigengroep nauw samen 
te werken met de Commissie en met 
elkaar, teneinde het actieplan uit te 
voeren dat in de mededeling over 
onlinegokken uiteengezet werd;

Schrappen

Or. nl

Amendement 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten aan om in het kader 
van deze deskundigengroep nauw samen te 

7. spoort de lidstaten aan om in het kader 
van deze deskundigengroep nauw samen te 
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werken met de Commissie en met elkaar, 
teneinde het actieplan uit te voeren dat in 
de mededeling over onlinegokken 
uiteengezet werd;

werken met de Commissie en met elkaar, 
teneinde de activiteiten ter bestrijding van 
het zonder vergunning aanbieden van 
grensoverschrijdende gokdiensten te 
coördineren en het actieplan uit te voeren 
dat in de mededeling over onlinegokken 
uiteengezet werd;

Or. it

Amendement 203
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat de deskundigengroep bij zijn 
werkzaamheden kan profiteren van de 
ruimst mogelijke deskundigheid, 
bijvoorbeeld via overleg inzake beste 
praktijken met derde landen waar de 
regelgeving goed werkt en waar passend 
met gokexploitanten;

Or.en

Amendement 204
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om 
hun diensten aan consumenten aan te 

Schrappen
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bieden, uit de weg te ruimen;

Or. it

Amendement 205
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om 
hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;

Schrappen

Or.en

Amendement 206
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om 
hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;

Schrappen

Or. de

Amendement 207
Jean-Luc Bennahmias
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om 
hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 208
Nora Berra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om 
hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat de deskundigengroep de 
samenwerking tussen de lidstaten en de 
Commissie moet bevorderen;

Or.en

Amendement 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten binnen de nationale 
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aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

concessiesystemen die het legale online-
aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

Or. it

Amendement 210
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-
aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die de kosten voor 
legale online-aanbieders opdrijven 
wanneer zij nieuwe markten betreden, uit 
de weg te ruimen;

Or.en

Amendement 211
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-
aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om transparante 
procedures uit te werken en overbodige 
administratieve lasten in de lidstaten die 
het legale online-aanbieders moeilijk 
maken om hun diensten aan consumenten 
aan te bieden, uit de weg te ruimen;

Or.en
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Amendement 212
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om 
hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat de deskundigengroep van 
groot belang is voor de samenwerking 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie;

Or. de

Amendement 213
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-
aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 214
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-
aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overlapping en 
overbodige administratieve lasten die het 
legale online-aanbieders moeilijk maken 
om hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;

Or.en

Amendement 215
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-
aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om burgers te 
beschermen tegen gokverslaving en 
tegelijkertijd overbodige administratieve 
lasten die het legale online-aanbieders 
moeilijk maken om hun diensten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen

Or.en

Amendement 216
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten in elk 
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aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

vergunningensysteem die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen, waarbij de beperking 
van de administratieve lasten nooit ten 
koste moet gaan van 
consumentenbescherming;

Or.en

Amendement 217
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale
online-aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat deze deskundigengroep de 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
bevorderen om te voorkomen dat illegale 
online-aanbieders hun diensten aan 
consumenten aanbieden;

Or.en

Amendement 218
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale online-
aanbieders moeilijk maken om hun 
diensten aan consumenten aan te bieden, 
uit de weg te ruimen;

8. verzoekt de lidstaten ernaar te streven 
overbodige administratieve lasten die het 
legale online-aanbieders moeilijk maken 
om hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;
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Or. nl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de deskundigengroep 
ernaar moet streven om overbodige 
administratieve lasten die het legale 
online-aanbieders moeilijk maken om 
hun diensten aan consumenten aan te 
bieden, uit de weg te ruimen;

8. benadrukt dat deze deskundigengroep de 
samenwerking tussen de lidstaten en de 
Commissie moet bevorderen;

Or.en

Amendement 220
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. merkt op dat zelfregulerende 
initiatieven een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren tot het bepalen van 
gezamenlijke normen; bevestigt zijn 
standpunt dat, binnen een domein dat zo 
gevoelig is als gokken, de zelfregulering 
van de bedrijfstak slechts aanvullend kan 
zijn, maar de nationale regelgeving niet 
kan vervangen;
(Dit is paragraaf 19 van het 
oorspronkelijke ontwerpverslag)

Or.en
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Amendement 221
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen 
zou vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

Schrappen

Or.en

Amendement 222
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen 
zou vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

Schrappen

Or. nl

Amendement 223
Philippe Juvin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen 
zou vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

Schrappen

Or.en

Amendement 224
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen 
zou vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

Schrappen

Or.en

Amendement 225
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9



PE508.193v03-00 108/207 AM\933917NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen zou
vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

9. is van mening dat nationale 
toezichthoudende autoriteiten beste 
praktijken moeten kunnen uitwisselen over 
de gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen zou
vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

Or.en

Amendement 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen zou 
vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

9. spoort de nationale regelgevende 
instanties aan tot uitwisseling van
informatie en goede praktijken, waardoor 
de erkenning van nationale vergunningen 
en concessies, met inbegrip van 
overeenkomsten inzake technische 
basisnormen voor de certificering van 
speelapparatuur, zou worden 
vergemakkelijkt;

Or.
it

Amendement 227
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 

9. spoort nationale regelgevende instanties 
ertoe aan het eens te worden over de 
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kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen zou
vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
aanvraag van nationale vergunningen in 
het kader van de technische normen voor 
speelapparatuur en de specifieke wettelijke 
eisen voor marktdeelnemers, waar 
relevant, zouden vergemakkelijken;

Or.en

Amendement 228
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen
zou vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

9. roept de nationale regelgevende 
instanties op om het eens te worden over 
de gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van gokvergunningen zou
vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

Or.en

Amendement 229
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen zou
vergemakkelijken, zo ook over de 

9. is van mening dat nationale bevoegde
toezichthoudende autoriteiten goede 
praktijken moeten kunnen uitwisselen die 
de erkenning van nationale vergunningen 
zou vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;
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technische normen voor speelapparatuur;

Or.en

Amendement 230
Nora Berra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten 
kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen 
zou vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

9. is van mening dat gezamenlijke 
overeenkomsten tussen nationale 
regelgevende instanties, zoals 
overeenkomsten inzake de erkenning van 
nationale vergunningen en 
handhavingsmaatregelen tegen illegale 
aanbieders, technische normen en 
speelapparatuur, identificatie- en 
fraudebestrijdingssystemen, de 
beoordeling van de potentiële risico's van 
elk gokproduct en gokmoderatoren 
zouden bijdragen aan een verhoging van
het niveau van de regelgeving in de EU en 
van de veiligheid en de bescherming van 
consumenten, met name minderjarigen en 
kwetsbare personen;

Or.en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat nationale 
regelgevende instanties het eens moeten

9. is van mening dat de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten goede 
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kunnen worden over de 
gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen zou 
vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen voor speelapparatuur;

praktijken moeten kunnen uitwisselen over 
de gelijkwaardigheidsbepalingen die de 
erkenning van nationale vergunningen zou
vergemakkelijken, zo ook over de 
technische normen en speelapparatuur;
verzoekt de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten om een
regelgevingsbeginsel in te voeren op 
grond waarvan gokexploitanten enkel 
actief mogen zijn (of mogen bieden op de 
nodige nationale vergunning) in een 
lidstaat als zij geen wetten overtreden in 
andere lidstaten;

Or.en

Amendement 232
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beveelt de invoering aan van 
uniforme en pan-Europese 
gemeenschappelijke normen voor 
elektronische identificatie en diensten 
voor grensoverschrijdende elektronische 
identiteitscontrole;
(Dit is paragraaf 16 van het 
oorspronkelijke ontwerpverslag)

Or.en

Amendement 233
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat bepaalde landen van 
de Unie mogelijk nauwer willen 
samenwerken, om de 
grensoverschrijdende uitdagingen die 
gokken met zich brengt in de nabije 
toekomst doeltreffender aan te 
pakken;verzoekt die landen om de 
mogelijkheid tot nauwere samenwerking, 
zoals bepaald in artikel 20 VEU en de 
artikelen 326-334 VWEU, te overwegen;

Or.en

Amendement 234
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is zich bewust van het belang van 
inkomsten uit traditionele gokactiviteiten 
voor de sport en andere 
liefdadigheidsdoelen; verklaart dat de 
verdere ontwikkeling van 
onlinegokactiviteiten deze inkomsten 
geenszins mag inperken;

Or.en

Amendement 235
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Kopje 3
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Ontwerpresolutie Amendement

Consumentenbescherming Schrappen
(Dit hoofdstuk is opgenomen in het eerste 
hoofdstuk.)

Or.en

Amendement 236
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

Schrappen

Or. cs

Amendement 237
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 

Schrappen
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gokwebsites te raadplegen;
(Deze paragraaf is verplaatst naar het 
tweede hoofdstuk.)

Or.en

Amendement 238
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare
gokwebsites te raadplegen;

10. is van mening dat een aanbod van 
legale onlinegokdiensten nodig is ter 
bescherming van consumenten, omdat bij 
gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten mogelijk sneller geneigd zijn 
om illegale gokwebsites te raadplegen;

Or. nl

Amendement 239
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten, zoals 
gedefinieerd door de lidstaten zelf, nodig 
is ter bescherming van consumenten, 
omdat bij gebrek aan een dergelijke aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn een beroep te doen op 
aanbieders van illegale diensten;

Or. es
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Amendement 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten en een 
verantwoorde reclame, waarin wordt 
gewezen op de risico's in verband met het 
ontwikkelen van stoornissen en op alle 
ernstige gevolgen van dien, nodig zijn ter 
bescherming van de consumenten, in het 
bijzonder de meest kwetsbare 
consumenten, maar ook om te voorkomen 
dat deze onbetrouwbare gokwebsites gaan 
raadplegen;

Or. it

Amendement 241
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
aantrekkelijk aanbod van gereguleerde 
gokdiensten nodig is ter bescherming van 
consumenten, omdat bij gebrek aan een 
dergelijk aanbod consumenten 
waarschijnlijk sneller geneigd zijn om 
ongereguleerde gokwebsites te raadplegen;

Or.en
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Amendement 242
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om hun heil te zoeken bij 
illegale gokexploitanten;

Or. de

Amendement 243
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

10. herinnert aan de vaste rechtspraak 
van het EHvJ, volgens welke het 
organiseren van kans- en gokspelen geen 
normale economische activiteit is en de 
lidstaten deze om dwingende redenen van 
algemeen belang door middel van 
monopolies of vergunningenstelsels aan 
banden kunnen leggen of geheel of 
gedeeltelijk kunnen verbieden;

Or. de

Amendement 244
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

10. verzoekt de Commissie om 
wetenschappelijk bewijs voor te leggen 
voor haar stelling dat een redelijk aanbod 
van gokdiensten nodig is ter bescherming 
van consumenten;

Or.en

Amendement 245
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat om 
een hoge mate van 
consumentenbescherming te verzekeren, 
een redelijk en legaal aanbod van 
gokdiensten - waarover de lidstaten in 
overeenstemming met het EU-recht 
moeten beslissen - waarvoor op een 
verantwoorde manier en in verantwoorde 
mate reclame wordt gemaakt in de 
lidstaten nodig kan zijn, omdat bij gebrek 
aan een dergelijk aanbod sommige 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om illegale gokwebsites te 
raadplegen;

Or.en

Amendement 246
Mitro Repo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
correct gereguleerd aanbod van 
gokdiensten, zoals gedefinieerd door elke 
lidstaat, nodig is ter bescherming van 
consumenten, omdat bij gebrek aan een 
dergelijk aanbod consumenten 
waarschijnlijk sneller geneigd zijn om zich 
te wenden tot illegale gokexploitanten;

Or.en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
correct gereguleerd aanbod van 
gokdiensten nodig is ter bescherming van 
consumenten, omdat bij gebrek aan een 
dergelijk aanbod consumenten 
waarschijnlijk sneller geneigd zijn om zich
te wenden tot illegale gokexploitanten;

Or.en

Amendement 248
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod
consumenten waarschijnlijk sneller
geneigd zijn om onbetrouwbare
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten kan 
bijdragen tot de bescherming van 
consumenten, aangezien consumenten 
geneigd kunnen zijn om zich te wenden tot 
illegale gokexploitanten;

Or.en

Amendement 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 
ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare
gokwebsites te raadplegen;

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten, zoals 
gedefinieerd door elke lidstaat, nodig is ter 
bescherming van consumenten, omdat bij 
gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om zich te wenden tot illegale 
gokexploitanten;

Or.en

Amendement 250
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten nodig is 

10. is het met de Commissie eens dat een 
redelijk aanbod van gokdiensten, zoals 
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ter bescherming van consumenten, omdat 
bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

deze worden bepaald door elke lidstaat, 
nodig is ter bescherming van consumenten, 
omdat bij gebrek aan een dergelijk aanbod 
consumenten waarschijnlijk sneller 
geneigd zijn om onbetrouwbare 
gokwebsites te raadplegen;

Or. el

Amendement 251
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat, aangezien 
minderjarigen en kwetsbare consumenten 
niet beschermd zijn tegen reclame van 
onlinegokexploitanten die overdag wordt 
getoond in het kader van 
sportevenementen, er strikte voorschriften 
moeten worden vastgesteld om de 
hoeveelheid reclame van 
onlinegokexploitanten te beperken;

Or.en

Amendement 252
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om voor de onlinegoksector in 
heel Europa uniforme voorschriften vast 
te stellen met betrekking tot identificeren 
van klanten, het verbod op deelname door 
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minderjarigen en het waarborgen van de 
effectiviteit van speelverboden, om met 
name de consument te beschermen en 
criminaliteit te bestrijden;

Or. de

Amendement 253
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. beschouwt het initiatief om een 
aanbeveling inzake 
consumentenbescherming aan te nemen 
als een pragmatische stap in de goede 
richting, gezien de grote verschillen 
tussen de nationale stelsels; herhaalt zijn 
standpunt dat er, gezien het 
grensoverschrijdende karakter van het 
internet, een duidelijke behoefte is aan 
gemeenschappelijke normen voor 
consumentenbescherming op de interne 
markt;verzoekt de Commissie om na twee 
jaar kritisch te onderzoeken of de 
uitgevoerde acties doeltreffend zijn 
geweest en of er aanvullende, eventueel 
wetgevende maatregelen nodig zijn op 
EU-niveau;

Or.en

Amendement 254
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de lidstaten op maatregelen 
te treffen om op doeltreffende wijze te 
voorkomen dat illegale onlinegokdiensten 
worden aangeboden; pleit in dit opzicht 
voor de invoering van een rechtsbeginsel 
op grond waarvan een aanbieder van 
gokdiensten slechts in een lidstaat actief 
mag zijn indien zijn activiteiten niet 
strijdig zijn met de wetgeving in een 
andere lidstaat van de Unie;

Or. fr

Amendement 255
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat er een gevaarlijk 
verband bestaat tussen de acuter 
geworden crisissituaties en het 
toegenomen gokken; benadrukt dat de 
huidige, zeer ernstige sociale en 
economische situatie heeft bijgedragen tot 
een exponentiële verspreiding van gokken 
onder met name de armste 
bevolkingsgroepen en acht het daarom 
noodzakelijk permanent toezicht te 
houden op het verschijnsel van 
gokverslaving en gokgerelateerde 
stoornissen;

Or. it

Amendement 256
Robert Rochefort
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. dringt erop aan dat consumenten 
beter worden geïnformeerd over het 
verschil tussen legaal en illegaal aanbod, 
alsook over de risico's waaraan zij door 
illegaal aanbod worden blootgesteld; 
vraagt de Commissie in dit opzicht de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten ten aanzien van de opstelling 
van "zwarte" lijsten van illegale 
aanbieders en "witte" lijsten van legale 
aanbieders op hun grondgebied te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 257
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

Schrappen

Or. nl

Amendement 258
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

Schrappen

(Deze paragraaf is verplaatst naar het 
eerste hoofdstuk.)

Or.en

Amendement 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties;

Or. it

Amendement 260
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke acties op Europees 
niveau kwetsbare consumenten beschermd 
kunnen worden, zoals een formele 
samenwerking tussen regelgevende 
instanties;

Or. it

Amendement 261
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de lidstaten te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten, 
met name minderjarigen, beschermd 
kunnen worden, te zorgen voor een 
effectieve leeftijds- en identiteitscontrole 
en te beletten dat minderjarigen toegang 
tot onlinegokdiensten krijgen;

Or. de

Amendement 262
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 

11. verzoekt de Commissie zich intensief 
bezig te houden met mogelijke nieuwe 
maatregelen ter bescherming van
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beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

kwetsbare consumenten, zoals een formele 
samenwerking tussen regelgevende 
instanties, strikte speelmaxima, een betere 
geïnformeerdheid, zelfbeperkende 
voorzieningen, internetlinks naar 
preventie- en behandelingsprogramma's, 
regulering van misleidende reclame, 
invoering van een onlinekeurmerk voor 
legale aanbieders, alsook een beoordeling 
van de doeltreffendheid van bestaande 
maatregelen op EU-niveau;

steunt wat dit betreft de Commissie om 
haar aangekondigde aanbevelingen over 
respectievelijk de gemeenschappelijke 
bescherming van consumenten en 
verantwoorde gokreclame daadwerkelijk 
in 2013 uit te brengen en verzoekt de 
Commissie zich daarbij te richten op 
maatregelen ter preventie van de aan 
pathologische gokken verbonden 
negatieve fenomenen;

Or. cs

Amendement 263
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke acties op Europees 
niveau consumenten, waaronder 
kwetsbare consumenten zoals 
minderjarigen, beschermd kunnen worden, 
zoals een formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties in de lidstaten;

Or.en
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Amendement 264
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren van 
een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. wijst op het feit dat in deze sector een 
hoge mate van consumentenbescherming 
moet worden gegarandeerd op EU-niveau, 
ongeacht de manier waarop de lidstaten 
beslissen het aanbod van 
onlinegokdiensten op nationaal niveau te 
organiseren en te reguleren;verzoekt de 
Commissie om maatregelen op Europees 
niveau voor te stellen om consumenten, 
met name minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, te beschermen,zoals 
een formele samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties en het 
invoeren van een onlinekeurmerk voor 
legale aanbieders;

Or.en

Amendement 265
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveaukwetsbare consumenten
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de Commissie en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen 
minderjarigen en andere kwetsbare 
spelers beschermd kunnen worden;
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Or.en

Amendement 266
Nora Berra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
samenwerking tussen de nationale 
bevoegde autoriteiten, en om de lidstaten 
ertoe op te roepen exploitanten die onder 
een vergunning van de desbetreffende 
lidstaat werken te verplichten om het logo 
van de toezichthoudende autoriteit 
duidelijk zichtbaar op hun website te 
plaatsen;

Or.en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke acties kwetsbare 
consumenten beschermd kunnen worden, 
zoals samenwerking tussen de nationale 
bevoegde autoriteiten;
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Or.en

Amendement 268
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren van 
een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

11. verzoekt de Commissie bindende 
maatregelen vast te stellen om kwetsbare 
consumenten op Europees niveau te
beschermen, zoals een formele 
samenwerking tussen regelgevende 
instanties en het invoeren van een 
onlinekeurmerk voor legale aanbieders; 
voorts moeten er maatregelen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
speelfrequentie (minimale tussenpozen 
van zeven seconden tussen de spelen, 
meer in het algemeen ook wanneer in 
meerdere vensters of met diverse spelen 
van de gokexploitant wordt gespeeld), de
vervanging van vrijwillige maxima door 
vaste maandelijkse inzetmaxima en de 
beperking van de speeltijd tot ten hoogste 
vier uur per dag per speler;

Or. de

Amendement 269
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 

11. verzoekt de Commissie te blijven 
onderzoeken met welke maatregelen op 
Europees niveau kwetsbare consumenten 
beschermd kunnen worden, zoals een 
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formele samenwerking tussen 
regelgevende instanties en het invoeren 
van een onlinekeurmerk voor legale 
aanbieders;

voortgezette samenwerking tussen de 
nationale bevoegde autoriteiten en het 
invoeren van een onlinekeurmerk voor 
legale aanbieders;

Or.en

Amendement 270
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) verzoekt de Commissie om na te 
denken over voorstellen voor wetgeving 
inzake consumentenbescherming, waarin 
exploitanten op de interne markt op zijn 
minst verplicht worden voorzieningen aan 
te bieden waarmee consumenten hun 
gokactiviteiten via verschillende methodes 
in de hand kunnen houden, zoals 
zelfuitsluiting of begrenzingen van de 
goktijd of van hun verliezen;

Or.en

Amendement 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat een aanzienlijk deel 
van de inkomsten uit gokdiensten naar 
sociale en sociaaleconomische doelen van 
algemeen belang in de lidstaten blijft 
gaan; benadrukt dat loterijen en casino's 
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in dat opzicht een belangrijke bijdrage 
leveren en elke Europese aanpak ten 
aanzien van de goksector deze specifieke 
situatie daarom terdege in aanmerking 
dient te nemen;

Or. pt

Amendement 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt dat de bescherming van 
consumenten, met name door gokken 
door minderjarigen te voorkomen, 
kwetsbare personen te beschermen en 
gokverslaving in te dammen, bijvoorbeeld 
door onlinegokmoderatoren in te voeren, 
het absolute hoofddoel moet zijn van alle 
gezamenlijke EU-maatregelen in de 
onlinegoksector;

Or.en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken hoe kan worden verhinderd, 
dat bepaalde ondernemingen die in een 
lidstaat gevestigd zijn, reclame maken 
(bijvoorbeeld via satelliettelevisie of 
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advertentiecampagnes) in een lidstaat 
waar zij geen vergunning hebben om hun 
diensten aan te bieden;

Or.en

Amendement 274
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. meent dat gokreclame vaak 
misleidend en bedrieglijk is en kan 
aanzetten tot ongezond en schadelijk 
gedrag; is daarom van mening dat 
reclame verantwoorder moet worden en 
aan regelgeving dient te worden 
onderworpen teneinde de meest 
ingrijpende gevolgen ervan, die vooral de 
meest kwetsbare personen treffen, te 
beperken;

Or. it

Amendement 275
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. meent dat gokreclame vaak 
misleidend en bedrieglijk is en kan 
aanzetten tot ongezond en schadelijk 
gedrag; is daarom van mening dat 
reclame verantwoorder moet worden en 
aan regelgeving dient te worden 
onderworpen teneinde de meest 
ingrijpende gevolgen ervan, die vooral de 
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meest kwetsbare personen treffen, te 
beperken;

Or. it

Amendement 276
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten 
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren 
om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

Schrappen

(Deze paragraaf is verplaatst naar het 
eerste hoofdstuk.)

Or.en

Amendement 277
Nora Berra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten 
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren 
om meer inzicht te krijgen in 

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen nader 
onderzoek en aanvullende gegevens 
vereist, en roept daarom alle lidstaten op 
verdere studies uit te voeren om meer 
inzicht te krijgen in probleemgokken;
verzoekt de Commissie om onverwijld een 
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probleemgokken; netwerk van relevante nationale 
organisaties op te richten die onderzoek 
verrichten op dit terrein en opleidingen 
inzake en behandelingen voor 
gokverslaving aanbieden, en om de 
lidstaten aan te bevelen om jaarlijkse 
prevalentiestudies te verrichten, om 
statistieken inzake gokverslavingen te 
verzamelen en de verzameling van zulke 
statistieken door onafhankelijke bronnen 
te bevorderen en om studies uit te voeren 
naar de dramatische sociale en financiële 
gevolgen voor gokverslaafden;

Or.en

Amendement 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst dat 
er nader onderzoek moet worden verricht 
en aanvullende gegevens moeten worden 
verzameld, en roept daarom alle lidstaten 
op verdere studies uit te voeren om meer 
inzicht te krijgen in probleemgokken;

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen en de 
daaraan gerelateerde stoornissen erop 
wijst dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten 
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren 
om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken en de hierdoor 
veroorzaakte sociale kosten;

Or. it

Amendement 279
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten 
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren
om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

12. is van mening dat er aanvullende 
studies en gegevens nodig zijn om 
gokverslavingen en de risico's van 
verschillende vormen van gokken te 
kunnen kwantificeren;is ingenomen met 
de verschillende lopende en geplande 
onderzoeksprojecten met EU-financiering 
waarmee geprobeerd wordt om objectief 
wetenschappelijk bewijs te vergaren, dat 
beleidsmakers helpt om effectieve 
maatregelen uit te werken ter voorkoming 
en behandeling van gokverslaving;roept 
daarom alle lidstaten op om deze 
activiteiten aan te vullen en verdere 
studies uit te voeren om meer inzicht te 
krijgen in probleemgokken, waar mogelijk 
op een gecoördineerde manier;

Or.en

Amendement 280
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten 
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren 
om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

12. roept de Commissie ertoe op om, 
gezien de hoge risico's van gokverslaving, 
geharmoniseerde en bindende 
maatregelen te treffen om consumenten 
effectief te ontmoedigen 
onlinegokdiensten te gebruiken, en om 
gokproblemen te voorkomen door 
minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen beter te beschermen tegen 
toegang tot gokactiviteiten;roept daarom 
alle lidstaten op verdere studies uit te 
voeren om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;
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Or.en

Amendement 281
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren 
om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

12. verzoekt de lidstaten om studies te 
blijven doen naar het onderzoek, de 
preventie, het ontstaan en de behandeling 
van gokverslaving, alsook om de 
beschikbare gegevens te gebruiken ten 
behoeve van een hoge 
consumentenbescherming;

Or. cs

Amendement 282
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare
omvang van gokverslavingen erop wijst dat 
er nader onderzoek moet worden verricht 
en aanvullende gegevens moeten worden 
verzameld, en roept daarom alle lidstaten 
op verdere studies uit te voeren om meer 
inzicht te krijgen in probleemgokken;

12. benadrukt dat gokverslaving in feite 
een gedragsstoornis is; is van mening dat 
de omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er dringend nader onderzoek moet 
worden verricht en aanvullende gegevens 
moeten worden verzameld, en roept 
daarom alle lidstaten en de Commissie op 
verdere studies uit te voeren om meer 
inzicht te krijgen in probleemgokken;

Or.en
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Amendement 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten 
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren 
om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

12. is van mening dat gokverslavingen 
nader onderzoek en aanvullende gegevens 
vereisen, en roept daarom alle lidstaten op 
systematisch en periodiek verdere studies 
uit te voeren om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

Or.en

Amendement 284
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de niet-meetbare 
omvang van gokverslavingen erop wijst 
dat er nader onderzoek moet worden 
verricht en aanvullende gegevens moeten 
worden verzameld, en roept daarom alle 
lidstaten op verdere studies uit te voeren 
om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

12. is van mening dat het aan de lidstaten 
zelf is om het bestaan en de omvang van 
gokproblematiek in kaart te brengen;

Or. nl

Amendement 285
Nora Berra
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt om een strikte regulering 
van of een verbod op gevaarlijke vormen 
van gokken, op basis van een evaluatie in 
iedere lidstaat;

Or.en

Amendement 286
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. raadt de lidstaten aan een 
minimumpercentage vast te stellen voor 
de inkomsten uit kans- en gokspelen die 
ten goede moeten komen aan organisaties 
die actief zijn op het gebied van 
verslavingspreventie en 
verslavingsbegeleiding;

Or. de

Amendement 287
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. beveelt aan een 
verslavingspreventiefonds op te richten en 
voor gokexploitanten een bijdrage ten 
behoeve van verslavingspreventie ter 
hoogte van 1 à 3 procent van de jaaromzet 
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vast te stellen;

Or. de

Amendement 288
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat onlinegokken en 
de gemakkelijke toegang hiertoe het voor 
de speler moeilijker maken om de 
daadwerkelijke verliezen tot zich door te 
laten dringen, en acht ook daarom een 
strenge reglementering van de maxima 
voor stortingen en uitgaven noodzakelijk;

Or. it

Amendement 289
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat onlinegokken en 
de gemakkelijke toegang hiertoe het voor 
de speler moeilijker maakt om de 
daadwerkelijke verliezen tot zich door te 
laten dringen, en acht ook daarom een 
strenge reglementering van de maxima 
voor stortingen en uitgaven noodzakelijk;

Or. it
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Amendement 290
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders 
van gokdiensten met een vergunning;

Schrappen

Or. nl

Amendement 291
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders 
van gokdiensten met een vergunning;

Schrappen

(Deze paragraaf is verplaatst naar het 
eerste hoofdstuk.)
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Or.en

Amendement 292
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of nieuwe wetgeving kan worden 
uitgewerkt om voor de hele EU een 
register voor zelfuitsluiting aan te leggen 
dat toegankelijk is voor nationale instanties 
en vergunninghoudende aanbieders van 
gokdiensten, zodat de consumenten die 
zichzelf wensen uit te sluiten van een 
bepaalde aanbieder van kansspelen 
automatisch kunnen worden uitgesloten 
van alle andere aanbieders van gokdiensten 
met een vergunning;

Or.en

Amendement 293
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
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gokdiensten met een vergunning; gokdiensten met een vergunning; 
benadrukt dat het beginsel van 
zelfuitsluiting moet worden aangevuld 
met eenvoudige toegang tot informatie 
betreffende deskundige hulp en de 
contactgegevens van gespecialiseerde 
consultatiediensten in de lidstaten;

Or. cs

Amendement 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten, onder 
meer via de opgerichte deskundigengroep, 
acties en maatregelen te overwegen om
een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en concessiehoudende
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere 
concessiehouders van gokdiensten;

Or. it

Amendement 295
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het haalbaar is om voor de hele EU een 
register voor zelfuitsluiting aan te leggen 
dat toegankelijk is voor nationale instanties 
en vergunninghoudende aanbieders van 
gokdiensten, zodat de consumenten die 
zichzelf wensen uit te sluiten van een 
bepaalde aanbieder van kansspelen 
automatisch kunnen worden uitgesloten 
van alle andere aanbieders van gokdiensten 
met een vergunning; benadrukt dat 
mechanismen voor de uitwisseling van 
persoonsgegevens van probleemgokkers 
onderworpen moeten zijn aan strikte 
voorschriften inzake 
gegevensbescherming;

Or.en

Amendement 296
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving voor te stellen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

Or.en
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Amendement 297
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning; roept de 
Commissie tevens op te voorzien in een 
register voor zelfuitsluiting voor de hele 
EU, met inbegrip van klanteninformatie 
met betrekking tot het ingezette 
geldbedrag, de verliezen en winsten en de 
totale speeltijd;

Or. en

Amendement 298
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 

13. verzoekt de Commissie haar steun te 
geven aan het aanleggen van een register 
voor zelfuitsluiting voor de hele EU, dat 
toegankelijk is voor nationale instanties en 
vergunninghoudende aanbieders van 
gokdiensten, zodat de consumenten die 
zichzelf wensen uit te sluiten van een 
bepaalde aanbieder van kansspelen 
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kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

automatisch kunnen worden uitgesloten 
van alle andere aanbieders van gokdiensten 
met een vergunning;

Or. en

Amendement 299
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
overwegen om voor de hele EU een 
register voor zelfuitsluiting aan te leggen 
dat toegankelijk is voor nationale instanties 
en vergunninghoudende aanbieders van 
gokdiensten, zodat de consumenten die 
zichzelf wensen uit te sluiten van een 
bepaalde aanbieder van kansspelen 
automatisch kunnen worden uitgesloten 
van alle andere aanbieders van gokdiensten 
met een vergunning;

Or. el

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 

13. verzoekt de Commissie om samen met 
de lidstaten te onderzoeken of er nationale 
registers voor zelfuitsluiting kunnen 
worden aangelegd, die toegankelijk zijn
voor nationale instanties en 
vergunninghoudende aanbieders van 
gokdiensten, zodat de consumenten die 
zichzelf uitsluiten van een bepaalde 
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kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

aanbieder van kansspelen, zichzelf
automatisch kunnen uitsluiten van alle 
andere aanbieders van gokdiensten met een 
vergunning;

Or. en

Amendement 301
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de nationale registers voor 
zelfuitsluiting van alle lidstaten worden 
erkend door en toegankelijk zijn voor 
nationale instanties en 
vergunninghoudende aanbieders van 
gokdiensten, zodat de consumenten die 
zichzelf wensen uit te sluiten van een 
bepaalde aanbieder van kansspelen 
automatisch kunnen worden uitgesloten 
van alle andere aanbieders van gokdiensten 
met een vergunning;

Or. en

Amendement 302
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 



AM\933917NL.doc 147/207 PE508.193v03-00

NL

aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning;

aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van 
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van 
gokdiensten met een vergunning; verzoekt 
de Commissie de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken op het 
gebied van steunverlening aan 
kansspelverslaafden te bevorderen;

Or. fr

Amendement 303
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf wensen uit te 
sluiten van een bepaalde aanbieder van
kansspelen automatisch kunnen worden 
uitgesloten van alle andere aanbieders van
gokdiensten met een vergunning;

13. verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving te overwegen om voor de hele 
EU een register voor zelfuitsluiting aan te 
leggen dat toegankelijk is voor nationale 
instanties en vergunninghoudende 
aanbieders van gokdiensten, zodat de 
consumenten die zichzelf uitsluiten van 
een bepaalde aanbieder van
onlinekansspelen, zichzelf automatisch 
kunnen uitsluiten van alle andere 
aanbieders van onlinegokdiensten met een 
vergunning;

Or. en

Amendement 304
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – alinea 1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

om consumenten bewust te maken van 
hun eigen gokgedrag, moet dit register de 
consument te allen tijde alle informatie 
met betrekking tot diens gokgeschiedenis 
tonen wanneer deze laatste weer wil gaan 
gokken;

Or. en

Amendement 305
Ivo Belet, Piotr Borys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beveelt aan dat er een duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
gokactiviteiten en andere vormen van 
online-amusement; diensten die specifieke 
kenmerken van de goksector omvatten, 
moeten onder de desbetreffende 
gokwetgeving vallen en de 
verificatiemechanismen voor leeftijd en 
identificatie volledig respecteren;

Or. en

Amendement 306
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. acht een specifieke actie ter 
bescherming van minderjarigen 
noodzakelijk en pleit daarom voor 
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passende voorschriften om de leeftijd en 
de identiteit van de spelers vast te kunnen 
stellen, teneinde de toegang van 
minderjarigen tot onlinegokken 
doeltreffend te verhinderen;

Or. it

Amendement 307
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. acht een specifieke actie ter 
bescherming van minderjarigen 
noodzakelijk en pleit daarom voor 
passende voorschriften om de leeftijd en 
de identiteit van de spelers vast te kunnen 
stellen, teneinde de toegang van 
minderjarigen tot onlinegokken 
doeltreffend te verhinderen;

Or. it

Amendement 308
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vraagt de Commissie nader te 
onderzoeken of het mogelijk is op 
Europees niveau maatregelen aan te 
nemen ter versterking van de bescherming 
van consumenten middels verstrekking 
van voldoende informatie over het legale 
aanbod, zoals de invoering van een 
gestructureerde samenwerking tussen 
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regelgevende instanties en een 
onlinekeurmerk om legale aanbieders te 
verplichten het rechtsgebied waarin zij 
zijn erkend, nadrukkelijk te vermelden;

Or. fr

Amendement 309
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door 
het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)1 werd gepubliceerd als basis kan 
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

Schrappen

(Deze paragraaf is verplaatst naar het 
derde hoofdstuk.)

Or. en

Amendement 310
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door 
het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)2 werd gepubliceerd als basis kan 
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

Schrappen

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

Amendement 311
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door 
het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN) werd gepubliceerd als basis kan 
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat 
zelfreguleringsinitiatieven kunnen 
bijdragen tot het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen; is van 
oordeel dat, gezien de gevoeligheid van 
het onderwerp, zelfregulatie van de sector 
nationale regelgeving kan aanvullen, 
maar niet kan vervangen;

Or. es

Amendement 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door 
het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)1 werd gepubliceerd als basis kan
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat alle bestaande
zelfreguleringsinitiatieven moeten worden 
geëvalueerd en als basis kunnen dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

Or. it

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Amendement 313
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

14. stelt vast dat zelfregulering, zoals die 
in februari 2011 door het Europees Comité 
voor normalisatie (CEN)1 werd 
gepubliceerd niet tot tastbare resultaten 
leidt;

Or. de

Amendement 314
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door 
het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)2 werd gepubliceerd als basis kan
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat alle bestaande
zelfreguleringsinitiatieven moeten worden 
geëvalueerd en als basis kunnen dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

Or. it

Amendement 315
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen, maar nog te 
vaag is om een hoge mate van 
consumentenbescherming in de hele EU 
te waarborgen; vraagt de Commissie de 
overeenkomst op basis van haar 
aanbevelingen en in overleg met alle 
relevante belanghebbenden nader uit te 
werken; 

Or. en

Amendement 316
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)1, werd gepubliceerd als basis kan 
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

14. is van mening dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)1, werd gepubliceerd als een van de 
bronnen kan dienen voor het vastleggen 
van de inhoud van gemeenschappelijke 
normen;

Or. cs

Amendement 317
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van
gemeenschappelijke normen; tekent echter 
aan dat zelfregulering op basis van 
normen alleen ter aanvulling van 
nationale wetgeving kan dienen;

Or. en

Amendement 318
Nora Berra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als bijdrage kan dienen 
tot het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

Or. en

Amendement 319
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door 

14. merkt op dat initiatieven voor 
zelfregulering kunnen dienen als bijdrage 

                                               
1 CWA 16259:2011.
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het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)1 werd gepubliceerd als basis kan 
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

tot het vaststellen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

herhaalt zijn standpunt dat op een 
gevoelig gebied als kansspelen, 
zelfregulering door de bedrijfstak slechts 
een aanvulling op de nationale wetgeving 
kan zijn en deze niet kan vervangen; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door 
het Europees Comité voor normalisatie 
(CEN)1 werd gepubliceerd als basis kan 
dienen voor het vastleggen van de inhoud 
van gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat initiatieven voor 
zelfregulering kunnen dienen als bijdrage 
tot het vaststellen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen; herhaalt 
zijn standpunt dat op een gevoelig gebied 
als kansspelen, zelfregulering door de 
bedrijfstak slechts een aanvulling op de 
nationale wetgeving kan zijn en deze niet 
kan vervangen;

Or. en

Amendement 321
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
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Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen;

14. merkt op dat de technische 
overeenkomst die in februari 2011 door het 
Europees Comité voor normalisatie (CEN)1

werd gepubliceerd als basis kan dienen 
voor het vastleggen van de inhoud van 
gemeenschappelijke normen; benadrukt 
echter dat de ontwikkeling van normen 
voor zelfregulering in deze sector 
ondergeschikt blijft aan de geldende 
nationale stelsels en het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie op te 
overwegen een verplichte externe 
identificatiecontrole in te voeren om 
minderjarigen of personen met een valse 
identiteit uit te sluiten van gokspelen; 
hierbij zou het onder andere kunnen gaan 
om controle van het 
socialezekerheidsnummer, de 
bankrekeninggegevens of ander uniek 
identificatiemateriaal; deze identificatie 
zou moeten gebeuren voordat de 
gokactiviteiten plaatsvinden;

Or. en

Amendement 323
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. acht het noodzakelijk een 
Europese regelgeving inzake 
onlinegokken vast te stellen die erop is 
gericht de huidige uiteenlopende systemen 
op nationaal niveau te harmoniseren, en 
daarbij de bescherming van de Europese 
burgers als prioriteit te handhaven en een 
hoog niveau van transparantie van de 
activiteiten enerzijds en de bescherming 
van de gebruikers anderzijds te 
verzekeren; acht het noodzakelijk dat een 
dergelijke regelgeving onder andere ook 
voorziet in een beperking en 
responsabilisering van de reclame, in de 
invoering van doeltreffende systemen voor 
registratie en identificatie van gebruikers, 
in diverse vormen van controle op 
geldtransacties en beperking van 
kredietverlening; 

Or. it

Amendement 324
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. acht het noodzakelijk de voor 
onlinegokken gebruikte software beter te 
beveiligen en pleit ervoor in heel de 
Europese Unie een gemeenschappelijke 
minimumcertificering vast te stellen om te 
verzekeren dat overal dezelfde parameters 
en normen worden aangehouden;

Or. it
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Amendement 325
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke 
normen voor onlinegokken betrekking 
moeten hebben op de rechten en plichten 
van zowel aanbieders als consumenten, 
onder meer door maatregelen te treffen 
waarmee een hoog beschermingsniveau 
van spelers, met name van minderjarigen 
en andere kwetsbare personen, wordt 
gewaarborgd en misleidende reclame 
wordt vermeden;

Schrappen

(Deze paragraaf is verplaatst naar het 
eerste hoofdstuk.)

Or. en

Amendement 326
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en 
misleidende reclame wordt vermeden;

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken ook betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers 
(met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen) wordt gewaarborgd, 
door lidstaten dwingende maatregelen te 
laten invoeren die leiden tot een hoger 
beschermingsniveau van spelers, het 
vermijden van misleidende reclame en een 
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reclameverbod voor illegale aanbieders;

Or. es

Amendement 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en 
misleidende reclame wordt vermeden;

15. meent dat de binnenkort door de 
Commissie uit te vaardigen aanbevelingen
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, 
alsmede op de bestrijding van het illegaal 
gokaanbod, en maatregelen moeten 
bevatten waarmee een hoog 
beschermingsniveau van spelers, met name 
van minderjarigen en andere kwetsbare 
personen, wordt gewaarborgd; vraagt 
bovendien dat in deze aanbevelingen 
reclame wordt beperkt tot verantwoorde,
niet misleidende vormen van reclame 
waarin de risico's worden vermeld op het 
ontwikkelen van ernstige stoornissen, en 
eveneens een absoluut verbod wordt 
opgenomen op reclame door niet-
vergunninghoudende exploitanten;

Or. it

Amendement 328
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 15. meent dat de binnenkort door de 
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voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd 
en misleidende reclame wordt vermeden;

Commissie uit te vaardigen aanbevelingen
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, 
alsmede op de bestrijding van het illegaal 
onlinegokaanbod, en moeten voorzien in 
maatregelen waarmee een hoog 
beschermingsniveau van spelers, met name 
van minderjarigen en andere kwetsbare 
personen, in een verbod op reclame door 
niet-vergunninghoudende exploitanten, 
en in preventie van misleidende reclame;

Or. it

Amendement 329
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en 
misleidende reclame wordt vermeden;

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen wordt gewaarborgd. 
Deze normen moeten ook beperkingen 
bevatten ten aanzien van reclame, 
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 
gokreclame alleen feitelijk correcte 
informatie bevat, geen minderjarige 
personen tot gokspelen verleidt, niet wordt 
vertoond in media die duidelijk gericht 
zijn op minderjarige personen, en een 
melding van leeftijdsbeperking bevat;

Or. en
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Amendement 330
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en 
misleidende reclame wordt vermeden;

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking kunnen
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van 
consumenten, met name van minderjarigen 
en andere kwetsbare personen, wordt 
gewaarborgd en misleidende en 
buitensporige reclame wordt vermeden;

Or. en

Amendement 331
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen 
waarmee een hoog beschermingsniveau 
van spelers, met name van minderjarigen 
en andere kwetsbare personen, wordt 
gewaarborgd en misleidende reclame 
wordt vermeden;

15. meent dat gemeenschappelijke 
maatregelen voor onlinegokken betrekking 
moeten hebben op de plichten van 
aanbieders, om er zo voor te zorgen dat
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en 
misleidende reclame wordt vermeden;

Or. en
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Amendement 332
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en
misleidende reclame wordt vermeden; 

15. benadrukt dat gemeenschappelijke 
normen voor onlinegokken maatregelen 
moeten bevatten waarmee een hoog 
beschermingsniveau van spelers, met name 
van minderjarigen en andere kwetsbare 
personen, wordt gewaarborgd tegen het 
ontwikkelen van problematisch of 
pathologisch gokken, en misleidende 
reclame wordt vermeden;

Or. cs

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen 
waarmee een hoog beschermingsniveau 
van spelers, met name van minderjarigen 
en andere kwetsbare personen, wordt 
gewaarborgd en misleidende reclame 
wordt vermeden;

15. meent dat de aangekondigde 
aanbevelingen van de Europese 
Commissie inzake 
consumentenbescherming en 
gemeenschappelijke reclamenormen voor
onlinegokken ook 
handhavingsmaatregelen moeten 
omvatten die de lidstaten moeten 
doorvoeren om ervoor te zorgen dat een 
hoog beschermingsniveau van spelers, met 
name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd,
misleidende reclame wordt vermeden en 
reclame door illegale exploitanten wordt 
verboden;

Or. en
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Amendement 334
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en 
misleidende reclame wordt vermeden;

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten van consumenten, 
onder meer door maatregelen te treffen 
waarmee een hoog beschermingsniveau 
van spelers, met name van minderjarigen 
en andere kwetsbare personen, wordt 
gewaarborgd en reclame wordt vermeden;

Or. de

Amendement 335
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken betrekking moeten 
hebben op de rechten en plichten van 
zowel aanbieders als consumenten, onder 
meer door maatregelen te treffen waarmee 
een hoog beschermingsniveau van spelers, 
met name van minderjarigen en andere 
kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en
misleidende reclame wordt vermeden;

15. meent dat gemeenschappelijke normen 
voor onlinegokken geen verslechtering 
van de bestaande bepalingen op 
lidstaatniveau met zich mee mogen 
brengen, met name in de zin van
maatregelen waarmee een hoog 
beschermingsniveau van spelers, met name 
van minderjarigen en andere kwetsbare 
personen, wordt gewaarborgd, alsmede
misleidende en illegale reclame wordt 
vermeden;

Or. en
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Amendement 336
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie in haar 
aanbevelingen op te nemen dat 
aanbieders van gokdiensten verplicht 
moeten worden op het moment van 
registratie en tevens bij herhaaldelijk 
verlies actief het gebruik van 
zelfbeperkingen te bevorderen; bovendien 
moet het aantal gokaccounts worden 
beperkt tot één per aanbieder;

Or. en

Amendement 337
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst met nadruk op het cruciale 
belang van beperkingen op bepaalde 
vormen en verspreidingswijzen van 
reclame voor de preventie van gokken 
door personen onder de 18 jaar en de 
preventie van problematisch en 
pathologische gokken;

Or. cs

Amendement 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie in haar 
aanbevelingen over verantwoorde 
gokreclame een verbod op te nemen op 
reclame voor onlinegokdiensten die 
gericht is tot minderjarigen, met name in 
de sociale media;

Or. en

Amendement 339
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. moedigt aanbieders van 
onlinegokdiensten aan de risico's van 
gokspelen voor alle gebruikers helder en 
ondubbelzinnig uiteen te zetten;

Or. en

Amendement 340
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de lidstaten en de aanbieders 
op om verantwoorde reclame voor 
onlinegokdiensten te promoten; vraagt de 
Commissie om de uitwisseling van goede 
praktijken te bevorderen en na te denken 
over de mogelijkheid een gedragscode of 
Europese minimumregels op dit vlak op te 
stellen; 
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Or. fr

Amendement 341
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie om een aanbeveling over 
verantwoorde gokreclame aan te nemen; 
roept de Commissie op rekening te 
houden met het feit dat minderjarigen 
doorgaans geen doelgroep zijn voor 
gokreclames, aangezien ze volgens de wet 
niet aan gokspelen mogen deelnemen; 
beveelt aan dat reclame niet mag worden 
afgebeeld in samenhang met inhoud die 
specifiek op minderjarigen is gericht; 

Or. en

Amendement 342
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt met het oog op de 
bescherming van kwetsbare 
consumentengroepen om invoering van 
gemeenschappelijke minimumvereisten 
voor de reclame voor onlinegokken;

Or. cs

Amendement 343
Olga Sehnalová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. is van mening dat reclame op 
maatschappelijk verantwoorde wijze moet 
worden vormgegeven en onder meer een 
duidelijk zichtbare waarschuwing moet 
bevatten tegen pathologisch gokken;

Or. cs

Amendement 344
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt om in de komende 
aanbeveling betreffende verantwoorde 
gokreclame gemeenschappelijke 
minimumnormen op te nemen die 
voldoende bescherming bieden voor 
kwetsbare consumenten, en tegelijk 
aanbieders van gokdiensten de 
mogelijkheid blijven geven om 
internationale sportevenementen te 
sponsoren;

Or. en

Amendement 345
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. verzoekt de Commissie om 
in samenwerking met deskundigen op het 
gebied van problematisch en 
pathologische gokken onderzoek te doen 
naar de invoering van mogelijke 
beperkingen op bepaalde vormen van 
reclame en is van mening dat een verbod 
op misleidende reclame, op de 
verstrekking van bonussen of op 
stimulering van de vraag middels de inzet 
van reeds geregistreerde spelers 
minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen helpt beschermen;

Or. cs

Amendement 346
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende 
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

Schrappen

Or. nl

Amendement 347
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende 
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

Schrappen

(Deze paragraaf is verplaatst naar het 
derde hoofdstuk.)

Or. en

Amendement 348
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende 
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende 
identiteitscontrole; dringt erop aan dat de 
registratie- en identificatieprocedures 
gestroomlijnd en doeltreffender worden;

Or. en
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Amendement 349
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt het instellen van 
gemeenschappelijke, uniforme en 
paneuropese normen aan op het gebied 
van elektronische identificatie en 
grensoverschrijdende diensten op het 
gebied van elektronische controle; stelt 
vast dat de verschillende 
registratieprocedures in de EU de 
gereguleerde aanbieders in het vaarwater 
zitten en de consumenten juist in de armen
van illegale exploitanten kunnen drijven; 
vraagt daarom om het doelmatig maken 
van de registratie- en 
identificatieprocedures;

16. beveelt de uitwisseling tussen lidstaten 
aan van beste praktijken op het gebied van 
elektronische identificatie en diensten op 
het gebied van elektronische controle en op 
het gebied van dwingende maatregelen, 
zoals zwarte lijsten en het blokkeren van 
illegale websites, het vaststellen van 
veilige en traceerbare oplossingen op het 
gebied van betaling en maatregelen om 
transacties te kunnen blokkeren om 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
slachtoffer worden van illegale 
exploitanten; vraagt de lidstaten daarom 
om het doelmatig maken van de registratie-
en identificatieprocedures;

Or. es

Amendement 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 

16. beveelt de uitwisseling van best 
practices tussen de lidstaten aan ten 
aanzien van identificatie en diensten voor 
identiteitscontrole en van 
uitvoeringsmaatregelen, zoals zwarte 
lijsten, het blokkeren van websites van 
illegale aanbieders, de uitwerking van 
veilige en traceerbare betaaloplossingen 
en maatregelen om transacties te 
blokkeren om te voorkomen dat 
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identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

consumenten in de handen van illegale 
aanbieders vallen;

Or. pt

Amendement 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor identificatie en diensten voor 
elektronische identiteitscontrole van de 
spelers; vraagt daarom dat de registratie-
en identificatieprocedures geoptimaliseerd 
worden en doeltreffender worden 
gemaakt, en daarbij tegelijkertijd wordt 
vermeden dat de consumenten worden 
geconfronteerd met buitensporige 
bureaucratische rompslomp waardoor de 
diensten van illegale exploitanten 
aantrekkelijker zouden worden;

Or. it

Amendement 352
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende 
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen en 
consumenten in de armen van illegale 

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
veiligheidsnormen voor elektronische 
identificatie en diensten voor 
grensoverschrijdende identiteitscontrole; 
merkt op dat de uiteenlopende 
registratieprocedures in de EU een 
administratieve last voor de officiële 
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aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

aanbieders creëren en een afschrikmiddel 
voor consumenten kunnen vormen; 
verwelkomt het voorstel van de Commissie 
voor een richtlijn inzake elektronische 
identificatie en authenticatie, op basis 
waarvan de interoperabiliteit van de reeds 
bestaande nationale regelingen voor 
elektronische identificatie mogelijk wordt;

Or. en

Amendement 353
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

16. beveelt de uitwisseling tussen de 
lidstaten aan van de beste praktijken voor 
elektronische identificatie en diensten voor 
identiteitscontrole; vraagt de lidstaten om
de registratie- en identificatieprocedures te 
stroomlijnen en doeltreffender te maken;

Or. en

Amendement 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 16. beveelt de invoering aan van 
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en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende 
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

gemeenschappelijke normen op EU-niveau
voor elektronische identificatie en diensten 
voor grensoverschrijdende 
identiteitscontrole, alsmede voor 
handhavingsmaatregelen zoals het op een 
zwarte lijst zetten en blokkeren van 
illegale websites, voor de definitie van 
veilige en traceerbare betalingsmethoden, 
en voor blokkeringsmaatregelen voor 
transacties om ervoor te zorgen dat
consumenten niet in de armen van illegale 
aanbieders kunnen worden gedreven; 
dringt er daarom bij de lidstaten op aan dat 
de registratie- en identificatieprocedures 
gestroomlijnd en doeltreffender worden, 
met name om ongeïdentificeerde 
gebruikers en minderjarige spelers te 
weerhouden van toegang tot 
onlinegokproducten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt de invoering aan van uniforme 
en pan-Europese gemeenschappelijke 
normen voor elektronische identificatie en 
diensten voor grensoverschrijdende
identiteitscontrole; merkt op dat de 
uiteenlopende registratieprocedures in de 
EU de officiële aanbieders ondermijnen 
en consumenten in de armen van illegale 
aanbieders kunnen drijven; dringt er 
daarom op aan dat de registratie- en 
identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden;

16. beveelt de uitwisseling tussen de 
lidstaten aan van de beste praktijken voor 
elektronische identificatie en diensten voor 
identiteitscontrole, alsmede voor 
handhavingsmaatregelen zoals het op een 
zwarte lijst zetten en verbieden van 
illegale websites, voor de definitie van 
veilige en traceerbare betalingsmethoden, 
en voor verbodsmaatregelen voor 
transacties om ervoor te zorgen dat
consumenten niet in de armen van illegale 
aanbieders kunnen worden gedreven, en 
dringt er daarom bij de lidstaten op aan dat 
de registratie- en identificatieprocedures 
gestroomlijnd en doeltreffender worden;
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Or. en

Amendement 356
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. eist dat de klantendiensten van 
exploitanten spelers te allen tijde in de 
moedertaal bijstaan en dat alle teksten 
van een gegeven taalversie worden 
opgesteld door een moedertaalspreker;

Or. cs

Amendement 357
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de 
deskundigengroep voor gokdiensten zich 
in het bijzonder moet inspannen voor de 
bescherming van minderjarigen en zo veel 
mogelijk moet voorkomen dat zij goksites 
bezoeken;

Or. en

Amendement 358
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat maatregelen inzake 
consumentenbescherming, die alleen van 
toepassing zijn op legale aanbieders en 
hun consumenten, vergezeld moeten gaan 
van een combinatie van preventieve en 
responsieve handhavingsmaatregelen ter 
vermindering van het contact van burgers 
met illegale aanbieders; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of er een 
bindend rechtsinstrument kan worden 
voorgesteld waarmee banken, 
creditcardmaatschappijen en deelnemers 
aan andere betaalsystemen in de EU 
worden gedwongen om op grond van 
nationale witte lijsten transacties tussen 
hun klanten en binnen de jurisdictie 
ongeautoriseerde aanbieders van 
kansspelen te blokkeren, zonder 
gewettigde transacties te hinderen; 

Or. en

Amendement 359
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de lidstaten op meer actie te 
ondernemen om te voorkomen dat illegale 
aanbieders hun kansspelen online 
aanbieden, bijvoorbeeld door een zwarte 
lijst op te stellen van illegale aanbieders 
van kansspelen met als doel banken en 
creditcardmaatschappijen te verbieden 
toestemming te geven voor transacties 
tussen hun klanten en deze illegale 
aanbieders van kansspelen;

Or. en



PE508.193v03-00 176/207 AM\933917NL.doc

NL

Amendement 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept het belang om strikte 
en betrouwbare leeftijdsverificatie en 
identiteitscontrole in te voeren, alsmede 
om strikte, door de speler voorafgaand 
aan het gokken bepaalde verlieslimieten 
in te voeren; benadrukt het belang van 
strenge identificatieprocedures, met name 
om te voorkomen dat minderjarigen en 
andere kwetsbare spelers toegang krijgen 
tot onlinegokproducten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beklemtoont het belang van de 
geldmiddelen uit gokspelen voor het 
openbaar belang, verzoekt de specifieke
kenmerken en de duurzame bijdragen van 
loterijen aan de samenleving te erkennen 
en deze in acht te nemen bij elke 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau;

Or. en

Amendement 362
María Irigoyen Pérez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beveelt een strikte regulering of 
een verbod aan, na een evaluatie per 
lidstaat van de gevaarlijke vormen van 
gokken;

Or. es

Amendement 363
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. acht het noodzakelijk actie te 
ondernemen ten behoeve van een 
onderlinge toenadering van de op gokken 
toepasselijke belastingregelingen zodat 
geen buitensporige belastingvoordelen 
ontstaan waardoor onlinegokken zich 
sterk kan verspreiden en concentreren;

Or. it

Amendement 364
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. acht het noodzakelijk actie te 
ondernemen ten behoeve van een 
onderlinge toenadering van de op gokken 
toepasselijke belastingregelingen zodat 
geen buitensporige belastingvoordelen 
ontstaan waardoor onlinegokken zich 
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sterk kan verspreid en concentreren;

Or. it

Amendement 365
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verwelkomt de bredere 
werkingssfeer van de antiwitwasrichtlijn 
met de uitdrukkelijke opname van alle 
vormen van gokken op grond van een 
risicogebaseerde aanpak; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
bepalingen consequent in de gehele 
Europese Unie worden toegepast, 
rekening houdende met de noodzaak om 
risico's op feitelijke grondslagen te 
beoordelen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. vraagt om strikte regulering van of 
het verbod op gevaarlijke vormen van 
gokken na een evaluatie die op het niveau 
van elke lidstaat is verricht;

Or. en
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Amendement 367
Patricia van der Kammen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er bij onlinegokken 
geen contant geld in omloop is en dat er, 
gezien de afhankelijkheid van externe 
financiële dienstverleners, in het 
regelgevingskader van de EU aanvullende 
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen 
voor het vestigen van en het verlenen van 
vergunningen aan financiële 
dienstverleners;

Schrappen

Or. nl

Amendement 368
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er bij onlinegokken 
geen contant geld in omloop is en dat er, 
gezien de afhankelijkheid van externe 
financiële dienstverleners, in het 
regelgevingskader van de EU aanvullende 
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen 
voor het vestigen van en het verlenen van 
vergunningen aan financiële 
dienstverleners;

Schrappen

Or. de

Amendement 369
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er bij onlinegokken geen 
contant geld in omloop is en dat er, gezien 
de afhankelijkheid van externe financiële 
dienstverleners, in het regelgevingskader 
van de EU aanvullende 
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen 
voor het vestigen van en het verlenen van 
vergunningen aan financiële 
dienstverleners;

17. benadrukt dat er bij onlinegokken geen 
contant geld in omloop is en dat er, gezien 
de afhankelijkheid van externe financiële 
dienstverleners, aanvullende 
voorzorgsmaatregelen tegen 
witwaspraktijken vereist zijn; neemt notitie 
van de wetsvoorstellen van de Commissie 
voor verdere aanscherping van de 
beschermingsmaatregelen van de EU 
tegen witwaspraktijken;

Or. en

Amendement 370
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er bij onlinegokken geen 
contant geld in omloop is en dat er, gezien 
de afhankelijkheid van externe financiële 
dienstverleners, in het regelgevingskader 
van de EU aanvullende 
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen 
voor het vestigen van en het verlenen van 
vergunningen aan financiële 
dienstverleners;

17. wijst erop dat er bij onlinegokken geen 
contant geld in omloop is en dat er, gezien 
de afhankelijkheid van externe financiële 
dienstverleners, in het regelgevingskader 
van de EU voor het vestigen van en het 
verlenen van vergunningen aan financiële 
dienstverleners aanvullende 
voorzorgsmaatregelen tegen 
witwaspraktijken zijn opgenomen;

Or. en

Amendement 371
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er bij onlinegokken geen 
contant geld in omloop is en dat er, gezien 
de afhankelijkheid van externe financiële 
dienstverleners, in het regelgevingskader 
van de EU aanvullende 
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen 
voor het vestigen van en het verlenen van 
vergunningen aan financiële 
dienstverleners;

17. benadrukt dat er bij onlinegokken een 
groot risico op witwaspraktijken bestaat. 
Vraagt de lidstaten om ter voorkoming en 
bestrijding van fraude en criminele 
activiteiten te zorgen voor internationale 
samenwerking en coördinatie tussen 
nationale gokautoriteiten, nationale 
politiekorpsen en nationale 
ordehandhavingsautoriteiten;

Or. en

Amendement 372
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er bij onlinegokken 
geen contant geld in omloop is en dat er, 
gezien de afhankelijkheid van externe 
financiële dienstverleners, in het 
regelgevingskader van de EU aanvullende 
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen 
voor het vestigen van en het verlenen van 
vergunningen aan financiële 
dienstverleners;

17. constateert dat er op EU-niveau 
toereikende maatregelen vereist zijn om 
het witwassen van geld via onlinegokken
te bestrijden, en ondersteunt in dat opzicht 
de opname van onlinegokken in het 
toepassingsgebied van het toekomstige 
wetgevingskader voor 
antiwitwasmaatregelen1 in de EU; 
constateert dat er behoefte is aan 
transparantie in de sector van het 
onlinegokken en roept de Commissie in 
dat verband op de mogelijkheid van 
verplichte jaarverslaglegging van de
financiële activiteiten van aanbieders van 
onlinegokken te onderzoeken;

Or. en

                                               
1 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045). 
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Amendement 373
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er bij onlinegokken geen 
contant geld in omloop is en dat er, gezien 
de afhankelijkheid van externe financiële 
dienstverleners, in het regelgevingskader 
van de EU aanvullende 
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen
voor het vestigen van en het verlenen van 
vergunningen aan financiële 
dienstverleners;

17. benadrukt dat er bij onlinegokken een 
omgeving is waarbij de consument of de 
betaalkaart op afstand zijn, en dat 
derhalve aanvullende 
voorzorgsmaatregelen tegen 
witwaspraktijken moeten worden
opgenomen in de procedures voor 
dienstverleners, zoals een betrouwbare 
elektronische identificatie tijdens de 
registratiefase;

Or. en

Amendement 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat de 
onlinegokmarkt door zijn hoge omzet 
aantrekkelijk is voor de georganiseerde 
misdaad en kwetsbaar is voor misdrijven 
als fraude en het witwassen van geld; 
beklemtoont dat wedstrijdmanipulatie, 
corruptie en illegale weddenschappen een 
mondiaal probleem zijn en dat de 
strafrechtelijke bestrijding en vervolging 
hiervan consequent en transnationaal 
moeten worden aangepakt;

Or. de
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Amendement 375
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat betrouwbare 
registratiesystemen en ondubbelzinnige 
verificatiesystemen bijzonder belangrijk 
zijn om misbruiken van onlinegokken, 
bijvoorbeeld om geld wit te wassen, te 
voorkomen; is van mening dat voor de 
identificatie gebruik kan worden gemaakt 
van de reeds bestaande en ontwikkelde 
onlinestructuren, zoals onlinesystemen 
voor de verificatie van bank- en 
kredietkaarten;

Or. en

Amendement 376
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept de bevoegde nationale 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat elke 
verdachte transactie die mogelijk met 
witwaspraktijken of andere criminele 
activiteiten verband houdt, wordt 
gerapporteerd in overeenstemming met de 
derde antiwitwasrichtlijn (2005/60/EG);

Or. en

Amendement 377
Ashley Fox
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verwelkomt het voorstel om de 
toepassing van de bepalingen van de 
antiwitwasrichtlijn1 uit te breiden naar 
alle vormen van gokken; merkt op dat 
elke beoordeling van de risico's in 
verband met onlinegokken moet uitgaan 
van een objectieve afweging van het 
bewijsmateriaal;

Or. en

Amendement 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de antiwitwasrichtlijn uit 
te breiden tot gokken, teneinde op 
Europees niveau een doeltreffendere 
aanpak tegen dit misdaadverschijnsel te 
garanderen;

Or. it

Amendement 379
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

                                               
1 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045 final).



AM\933917NL.doc 185/207 PE508.193v03-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat onlinegokken 
een gelegenheid bij uitstek is om geld wit 
te wassen en pleit er daarom voor het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld uit te breiden naar alle vormen van 
gokken, waaronder onlinegokken; 

Or. it

Amendement 380
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat onlinegokken 
een gelegenheid bij uitstek is om geld wit 
te wassen en pleit er daarom voor het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld uit te breiden naar alle vormen van 
gokken, waaronder onlinegokken;

Or. it

Amendement 381
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. benadrukt dat het absoluut 
noodzakelijk is te voorkomen dat spelers 
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meer dan één spelerrekening per 
gokbedrijf creëren;

Or. en

Amendement 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de deskundigengroep voor gokdiensten 
om maatregelen en gecoördineerde 
strategieën uit te werken, alsmede goede 
praktijken uit te wisselen om de infiltratie 
van de georganiseerde misdaad in de 
onlinegoksector te bestuderen en tegen te 
gaan;

Or. it

Amendement 383
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. onderstreept dat het nodig is 
dat de registratieprocedure als verplichte 
stap een door de speler te bepalen 
beperking van de maximale verliezen voor 
een bepaalde periode omvat; is van 
oordeel dat deze stap ten minste aanwezig 
moet zijn bij spelen met snel 
opeenvolgende evenementen;

Or. en
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Amendement 384
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. is van mening dat alle 
ondernemingen die onlinegokdiensten 
aanbieden op het grondgebied van de 
Unie geregistreerd moeten zijn als legale 
entiteiten in de EU;

Or. en

Amendement 385
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 sexies. benadrukt dat alle lidstaten een 
verantwoordelijke overheidsinstantie moet 
aanwijzen, die belast is met het toezicht op 
het onlinegokken; deze instantie moet ook 
bevoegd zijn in te grijpen, mochten zich 
verdachte vormen van onlinegokken 
voordoen; gokbedrijven moeten eveneens 
verplicht worden deze instantie op de 
hoogte te brengen van verdachte 
gokactiviteiten;

Or. en

Amendement 386
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 septies. benadrukt dat nauwe 
samenwerking nodig is tussen de 
nationale en Europese instanties met het 
oog op het voorkomen van alle criminele 
activiteiten en gokverslaving;

Or. en

Amendement 387
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beklemtoont dat de bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie een meer 
doeltreffende samenwerking behoeft tussen 
overheidsinstanties, 
wetshandhavingsinstanties, de sportsector, 
aanbieders en regelgevende instanties op 
het gebied van gokken, gezien het 
internationale karakter van 
wedstrijdmanipulatie;

18. beklemtoont dat de bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie een meer 
doeltreffende samenwerking behoeft tussen 
alle belanghebbenden, met inbegrip van 
overheidsinstanties, 
wetshandhavingsinstanties, de sportsector, 
aanbieders, regelgevende instanties op het 
gebied van gokken, atleten en supporters, 
gezien het internationale karakter van 
wedstrijdmanipulatie;

Or. en

Amendement 388
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beklemtoont dat de bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie een meer 
doeltreffende samenwerking behoeft tussen 
overheidsinstanties, 

18. beklemtoont dat de bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie een meer 
doeltreffende samenwerking behoeft tussen 
overheidsinstanties, 
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wetshandhavingsinstanties, de sportsector, 
aanbieders en regelgevende instanties op 
het gebied van gokken, gezien het 
internationale karakter van 
wedstrijdmanipulatie;

wetshandhavingsinstanties, de sportsector, 
aanbieders en regelgevende instanties op 
het gebied van gokken, gezien het 
internationale karakter van 
wedstrijdmanipulatie, en dat er met name
voor moet worden gezorgd dat 
gokexploitanten die illegale activiteiten 
ontplooien als wedstrijdmanipulatie of 
gokken op sportwedstrijden, waarbij 
hoofdzakelijk minderjarigen betrokken 
zijn, worden opgespoord en hun 
activiteiten worden verboden;

Or. de

Amendement 389
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beklemtoont dat de bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie een meer 
doeltreffende samenwerking behoeft tussen 
overheidsinstanties, 
wetshandhavingsinstanties, de sportsector, 
aanbieders en regelgevende instanties op 
het gebied van gokken, gezien het 
internationale karakter van 
wedstrijdmanipulatie;

18. beklemtoont dat de bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie een meer 
doeltreffende samenwerking behoeft tussen 
overheidsinstanties, 
wetshandhavingsinstanties, de sportsector, 
aanbieders en regelgevende instanties op 
het gebied van gokken, gezien het 
internationale karakter van 
wedstrijdmanipulatie;

herinnert aan het strikte verbod voor 
sportlui en hun omgeving om te wedden 
op sportevenementen die hun aangaan;

Or. fr

Amendement 390
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat wedstrijdvervalsing 
moet worden bestreden aan de hand van 
strikte ordehandhaving, met inbegrip van 
de opname van wedstrijdvervalsing als 
strafbaar feit in de jurisdicties van de 
lidstaten, evenals door middel van betere 
samenwerking tussen de autoriteiten van 
de lidstaten, Europol en Interpol;

Or. en

Amendement 391
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat de maatregelen 
die vereist zijn voor een effectieve 
bestrijding van wedstrijdvervalsing en 
andere criminele en frauduleuze 
activiteiten in de sport, vooral een zaak 
zijn van ordehandhaving, voorlichting en 
preventie van alle belanghebbenden in de 
sport, alsmede van beter bestuur van de 
sportorganisaties;

Or. en

Amendement 392
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat wedstrijdvervalsing 
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zowel op de offline- als de onlinegokmarkt 
voorkomt; beklemtoont dat onlinegokken 
waarbij wedstrijdvervalsing een rol speelt 
in het merendeel van de gevallen 
plaatsvindt via aanbieders die gevestigd 
zijn in ongereguleerde markten buiten de 
EU; 

Or. en

Amendement 393
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. beveelt de lidstaten aan voor de 
inkomsten uit kans- en gokspelen een 
minimumpercentage vast te stellen dat ten 
goede moet komen aan sportverenigingen, 
die daarmee op hun beurt moeten zorgen 
voor een duurzame en evenredig over de 
sporten verdeelde financiering van de 
amateursport;

Or. de

Amendement 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. pleit ervoor dat 
livesportweddenschappen, waarbij –
online en anoniem – kan worden gewed 
op voortdurend wisselende uitslagen en 
gebeurtenissen en die daardoor zeer 
kwetsbaar zijn voor manipulatie, worden 
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verboden;

Or. de

Amendement 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt alle sportbonden en 
overkoepelende sportorganen zich aan de 
regels inzake goed bestuur te houden om 
de kans te verkleinen dat ze het 
slachtoffer van wedstrijdmanipulatie 
worden;

Or. en

Amendement 396
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt de belangrijke rol van 
preventie ten aanzien van 
wedstrijdvervalsing, in het bijzonder het 
belang om sportactoren (atleten, 
scheidsrechters, wedstrijdofficials en hun 
entourage) voor te lichten over de risico's 
van wedstrijdvervalsing; verwelkomt in 
dat opzicht de recente voorbereidende 
actie 2012 van de Commissie die steun 
geeft aan transnationale 
voorlichtingsprojecten ter bestrijding van 
wedstrijdvervalsing; 

Or. en



AM\933917NL.doc 193/207 PE508.193v03-00

NL

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van oordeel dat het de integriteit 
van de sport ten goede komt als gezorgd 
wordt voor een juridisch verband tussen 
organisatoren van sportevenementen en 
aanbieders van onlinegokken, met als 
doel ethisch en financieel toezicht uit te 
oefenen op weddenschappen op 
sportevenementen;

Or. en

Amendement 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. betreurt het dat de sportsector in de 
meeste lidstaten slechts weinig financiële 
opbrengsten heeft uit commerciële 
weddenschappen, hoewel sport het 
voornaamste actiegebied is van 
onlinegokken; vraagt de Commissie een 
initiatief op te starten voor de erkenning 
van de intellectuele-eigendomsrechten 
van organisatoren van sportwedstrijden, 
zodat de sportfederaties zeker zijn van een 
redelijke financiële opbrengst; beveelt aan 
om een gemeenschappelijk 
minimumpercentage van de opbrengsten 
uit sportweddenschappen vast te leggen 
dat moet worden herverdeeld aan 
sportfederaties die moeten zorgen voor 
een duurzame financiering van de 
amateursport en de solidariteit tussen de 
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verschillende sporten;

Or. en

Amendement 399
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de lidstaten en 
sportfederaties consumenten en zowel 
amateur- als beroepssporters naar 
behoren te informeren en voor te lichten 
over de integriteit van sport; is verheugd 
dat de Commissie voornemens is een 
betere uitwisseling van goede praktijken 
op het gebied van de strijd tegen 
wedstrijdvervalsing te bevorderen; 
herinnert eraan dat aanzienlijke 
vorderingen op dit gebied worden 
verwacht;

Or. fr

Amendement 400
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van oordeel dat een effectieve 
gerechtelijke samenwerking tussen de 
lidstaten moet worden opgezet, teneinde in 
gemeenschappelijk overleg uit te voeren 
acties in de Europese Unie mogelijk te 
maken, en stelt dat deze samenwerking 
onverwijld moet leiden tot de oprichting 
van een agentschap voor de strijd tegen de 
aantasting van de integriteit van 
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sportwedstrijden en voor financiële 
regulering van de sport op internationaal 
niveau;

Or. fr

Amendement 401
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat de 
ordehandhavingsbenadering ter 
voorkoming van wedstrijdvervalsing moet 
worden aangevuld met een bottom-
upbenadering bestaande uit een dialoog 
met de atleten, hun bonden, 
sportfederaties en supporters, met als doel 
gedragscodes te introduceren, 
voorlichting ter voorkoming van 
wedstrijdvervalsing te bevorderen, en het 
bewustzijn van het probleem te vergroten;

Or. en

Amendement 402
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. erkent dat de inspanningen ter 
bestrijding van de betrokkenheid van 
sportorganisaties bij corrupte activiteiten 
zoals wedstrijdvervalsing of 
witwaspraktijken, bijvoorbeeld een 
gedragscode, gericht moeten zijn op alle 
belanghebbenden (wedstrijdofficials, 



PE508.193v03-00 196/207 AM\933917NL.doc

NL

eigenaren, bestuurders, sportimpresario's, 
spelers, scheidsrechters en supporters) en 
alle organisaties (clubs, bonden, 
federaties etc.);

Or. en

Amendement 403
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. erkent dat het aanbieden van 
sportweddenschappen een vorm van 
commerciële exploitatie van 
sportwedstrijden is; beveelt de lidstaten 
aan modellen te ontwikkelen om te zorgen 
voor een redelijk financieel rendement uit 
de gokopbrengsten ten behoeve van alle 
niveaus van professionele en 
amateursport, maar tevens als middel om 
de strijd tegen wedstrijdvervalsing ten 
behoeve van weddenschappen kracht bij 
te zetten;

Or. en

Amendement 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. onderstreept dat beter bestuur de 
sport ondersteunt en tevens individuele 
atleten beter bestand kan maken tegen 
corruptie en frauduleuze activiteiten; 
merkt op dat de basisbeginselen van goed 
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bestuur, financiële en operationele 
transparantie en verantwoording, alsmede 
de betrokkenheid van belanghebbenden 
van cruciaal belang zijn; onderstreept dat 
de maatregelen die vereist zijn voor een 
effectieve bestrijding van 
wedstrijdvervalsing en andere criminele 
en frauduleuze activiteiten in de sport, 
aspecten als ordehandhaving, 
voorlichting over de risico's met 
betrekking tot wedstrijdvervalsing en beter 
bestuur van sportorganisaties moeten 
omvatten, en dat daarbij alle 
belanghebbenden moeten worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 405
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. roept de lidstaten op meer prioriteit 
te geven aan corruptie in de sport in de 
zin van een efficiënte handhaving van de 
rechtsstaat; 

Or. en

Amendement 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. roept de sportfederaties en de 
aanbieders van gokspelen op om in de 
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gedragscode een verbod op 
weddenschappen op zogenaamde 
negatieve gebeurtenissen tijdens een 
wedstrijd of evenement, zoals gele kaarten 
of strafschoppen, op te nemen;

Or. en

Amendement 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat de steun van de 
Europese Unie voor de lopende 
werkzaamheden in de Raad van Europa 
aan de onderhandeling van een 
internationaal verdrag inzake de 
bescherming en de bevordering van de 
integriteit in de sport belangrijk is en 
roept de Europese Commissie op een 
eenvormige definitie van sportfraude als 
strafbaar feit op te stellen, die moet 
worden omgezet in de wetgeving van alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 408
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. dringt erop aan dat de lidstaten 
dergelijke fraude als strafbaar feit 
aanmerken, teneinde manipulatie van 
weddenschappen en sportresultaten op 



AM\933917NL.doc 199/207 PE508.193v03-00

NL

doeltreffende wijze te bestraffen;

Or. fr

Amendement 409
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. herinnert eraan dat de 
ontwikkeling van de onlinegokmarkt niet 
mag leiden tot een afname van de 
financiële middelen die de sportwereld 
middels bijdragen uit de opbrengsten van 
kans- en gokspelen ten goede komen; is 
van mening dat alternatieve manieren van 
financiering, waarbij ook de aanbieders 
van sportweddenschappen worden 
betrokken, moeten worden bestudeerd; 
roept ertoe op uitgebalanceerde 
oplossingen uit te werken die zowel de 
aanbieders als de sportsector ten goede 
komen; 

Or. fr

Amendement 410
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. benadrukt dat de mogelijkheid 
van een verbod op wedstrijdvervalsing 
moet worden onderzocht, met name in 
gevallen waar het mogelijk is te wedden 
op bepaalde kansen tijdens een wedstrijd, 
zoals de eerste doelschop, vrije schop of 



PE508.193v03-00 200/207 AM\933917NL.doc

NL

gele kaart in een voetbalwedstrijd;

Or. en

Amendement 411
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. onderstreept dat beter bestuur 
de sport beter bestand kan maken tegen 
corruptie en frauduleuze activiteiten; 
merkt op dat de basisbeginselen van goed 
bestuur, financiële en operationele 
transparantie en verantwoording, alsmede 
de betrokkenheid van belanghebbenden, 
met name atleten en hun bonden, van 
cruciaal belang zijn; erkent dat duurzame 
financiering van sportorganisaties (clubs, 
bonden en federaties) een omgeving 
creëert waarin wedstrijdvervalsing minder 
vaak zal voorkomen;

Or. en

Amendement 412
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. benadrukt de behoefte aan 
betere samenwerking op EU- en mondiaal 
niveau in de strijd tegen 
wedstrijdvervalsing; roept de Commissie 
op het voortouw te nemen bij het creëren 
van een mondiaal platform voor de 
uitwisseling van informatie en de beste 
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praktijken en de coördinatie van 
gezamenlijke maatregelen inzake 
preventie en ordehandhaving tussen 
toezichthouders, sportorganisaties, politie 
en rechterlijke autoriteiten en aanbieders 
van gokdiensten;

Or. en

Amendement 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. brengt met nadruk de behoefte 
aan betere coördinatie op Europees 
niveau door de Commissie in herinnering; 
stelt derhalve voor om een centrum tegen 
wedstrijdvervalsing op te richten, met als 
taak informatie en bewijsmateriaal over 
wedstrijdvervalsing en corruptie in de 
sport in Europa en daarbuiten te 
verzamelen, uit te wisselen, te analyseren 
en te verspreiden; wijst erop dat dit 
centrum de beste praktijken in de strijd 
tegen corruptie in de sport moet 
verzamelen en concepten van goed 
bestuur in de sport moet bevorderen;

Or. en

Amendement 414
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. roept de lidstaten op om in het 
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licht van de huidige onderhandelingen 
van de Raad van Europa over een 
mogelijk verdrag inzake 
wedstrijdvervalsing verdere maatregelen 
te nemen ter voorkoming van 
wedstrijdvervalsing die afschrikkend, 
doeltreffend en evenredig moeten zijn en 
die per geval kunnen worden overwogen;

Or. en

Amendement 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. roept op tot een nauwere 
samenwerking op Europees niveau, met 
de Europese Commissie in een 
coördinerende rol, om de aanbieders van 
online weddenschappen die betrokken zijn 
bij illegale activiteiten, zoals onder andere 
wedstrijdvervalsing of gokken op 
sportwedstrijden waaraan minderjarigen 
deelnemen, te identificeren en hun 
activiteiten te verbieden;

Or. en

Amendement 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. dringt erop aan dat er op 
nationaal niveau effectieve maatregelen 
worden getroffen ter voorkoming van 
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belangenconflicten, met name om te 
vermijden dat belanghebbenden uit de 
sportwereld deelnemen aan 
weddenschappen op wedstrijden waarbij 
zij betrokken zijn; roept de lidstaten op de 
gevaarlijkste vormen van
weddenschappen te verbieden, met name 
weddenschapsbeurzen ("betting 
exchanges") en spread betting;

Or. en

Amendement 417
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. verzoekt de Europese Unie 
nadrukkelijk om de meest risicovolle 
weddenschappen in te kaderen door met 
name weddenschappen op 
sportwedstrijden waaraan uitsluitend 
minderjarigen deelnemen, te verbieden;

Or. fr

Amendement 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. verzoekt de Commissie alle 
lidstaten met klem aan te sporen 
wedstrijdvervalsing expliciet in hun 
strafrecht op te nemen, passende 
minimumstraffen vast te stellen en 
bestaande achterdeurtjes te sluiten, met 
volledige inachtneming van de 
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grondrechten;

Or. en

Amendement 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. benadrukt dat de strijd 
tegen wedstrijdvervalsing en andere 
vormen van sportfraude gericht moet zijn 
op ordehandhaving, voorlichting en 
preventie, evenals op goed bestuur van de 
sportorganen;

Or. en

Amendement 420
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. beveelt aan 
gemeenschappelijke en uniforme normen 
op Europees niveau vast te stellen voor de 
toepassing van procedures voor 
spelersregistratie en -identificatie die het 
mogelijk maken aan onlinegokken 
inherente fraude- en witwasrisico's te 
voorkomen;

Or. fr
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Amendement 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. roept de Commissie op de 
risico's met betrekking tot 
sportweddenschappen te beoordelen, zoals 
weddenschappen op hoekschoppen, vrije 
schoppen, inworpen en gele kaarten;

Or. en

Amendement 422
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. roept de Commissie op een 
Europees waarschuwingssysteem in te 
voeren voor toezichthouders op het 
gokwezen, met als doel snel informatie uit 
te wisselen over vervalste 
sportevenementen;

Or. en

Amendement 423
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. betuigt steun aan de 
onderhandelingen over een voorstel voor 
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een internationaal verdrag inzake de 
bestrijding van manipulatie van 
sportwedstrijden, die momenteel onder 
auspiciën van de Raad van Europa 
gaande zijn;

Or. fr

Amendement 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 septies. benadrukt dat 
wedstrijdvervalsing niet altijd gerelateerd 
is aan weddenschappen, en dat de niet 
gokgerelateerde kant van 
wedstrijdvervalsing, die de integriteit van 
de sport evengoed in het gedrang brengt, 
eveneens moet worden aangepakt;
(Bijvoorbeeld het Italiaanse 
wedstrijdvervalsingsschandaal in het 
voetbal, dat niet te maken had met 
weddenschappen, maar waarbij het eerder 
ging om het winnen van het 
landskampioenschap en het verkrijgen van 
de juiste scheidsrechters voor wedstrijden.)

Or. en

Amendement 425
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat bepaalde soorten 
gokmodellen meer risico's ten aanzien 
van de integriteit van de sport en de 
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persoon met zich meebrengen dan andere;
vraagt om de regulering van of het verbod 
op gevaarlijke vormen van gokken na een 
evaluatie die op het niveau van elke 
lidstaat is verricht;

Or. en


