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Alteração 1
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Declaração de Nicósia, de 
20 de setembro de 2012, sobre a luta contra a 
viciação de resultados desportivos,

Or. en

Alteração 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução sobre a 
viciação de resultados e a corrupção no 
desporto (2013/2567(RSP)),

Or. en

Alteração 3
Ashley Fox

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a jurisprudência 
relevante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, designadamente a sua 
aplicação e interpretação dos princípios 
de transparência, reconhecimento mútuo, 
igualdade de tratamento e segurança 
jurídica[1],
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[1] Em particular as decisões nos 
processos: 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 contra OPAP 
2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd 
contra Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd contra Oy 
Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 
2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica e outros 2007 (C-338/04, C-
359/04 e C-360/04), Comissão contra 
Itália 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 e 
Gerdin 2010 (C-447/08 e C-448/08), 
Markus Stoß e outros 2010 (C-316/07, 
C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 e 
C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) 
e Engelmann 2010 (C-64/08), processo 
Zeturf C-212/08, 2011, Dickinger e Ömer 
(C-347/09), 2011, processo apenso 
Fortuna (C-213/11, C-214/11, C-217/11) 
2012, processo HIT e HIT Larix 
(C-176/11), 2012, processos apensos 
OPAP C-186/11 e C-209/11, 2013,

Or. en

Alteração 4
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Citação 1-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão, de 18 de janeiro de 2011, 
intitulada «Desenvolver a Dimensão 
Europeia do Desporto» 
(COM(2011)0012),
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Or. en

Alteração 5
Ashley Fox

Proposta de resolução
Citação 1-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o direito derivado da 
União pertinente em matéria de jogo em 
linha, nomeadamente a Diretiva «Serviços 
de Comunicação Social Audiovisual» 
(Diretiva 2010/13/UE), a 
Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais, a Diretiva 93/13/CE 
relativa às cláusulas abusivas nos 
contratos, a Diretiva «Vendas à 
Distância» (Diretiva 97/7/CE), a 
Diretiva 2005/60/CE relativa ao 
branqueamento de capitais, bem como as 
recentes propostas da Comissão Europeia 
de reforma desta última mediante uma 
proposta de diretiva relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo e da 
proposta de regulamento relativo às 
informações que acompanham as 
transferências de fundos, a 
Diretiva 95/46/CE relativa à proteção de 
dados e as propostas de diretiva e de 
regulamento para a reformar, assim como 
a Diretiva 2006/112/CE relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado,

Or. en

Alteração 6
Ashley Fox
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Proposta de resolução
Citação 1-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 
10 de março de 2009, sobre a integridade 
dos jogos de apostas em linha1,

Or. en

Alteração 7
Ashley Fox

Proposta de resolução
Citação 1-D (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução de 
15 de novembro de 2011 sobre os jogos de 
apostas em linha no mercado interno2,

Or. en

Alteração 8
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 
14 de março de 2013, sobre a viciação de 
resultados e a corrupção no desporto,

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de março de 2009, sobre a integridade dos jogos de apostas em linha 
(2008/2215(INI)).
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de novembro de 2011, sobre os jogos de apostas em linha no 
mercado interno (2011/2084(INI)).
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Or. en

Alteração 9
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Citação 3-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 2 de 
fevereiro de 2012, sobre a dimensão 
europeia do desporto,

Or. en

Alteração 10
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Citação 3-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a ação preparatória 
intitulada «Parcerias europeias em 
matéria de desporto» e, em particular, a 
compilação de projetos centrados na 
prevenção de fenómenos de viciação de 
resultados através da educação e do 
fornecimento de informações às partes 
interessadas,

Or. en

Alteração 11
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a evolução da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, em que, no âmbito 
específico da organização de jogos de 
azar, o Tribunal reconhece, em 
particular, que a proteção dos 
consumidores, a prevenção da fraude e do 
incitamento a despesas excessivas ligadas 
ao jogo, bem como a necessidade 
generalizada de preservar a ordem 
pública, são razões imperiosas de 
interesse geral que poderão justificar 
restrições à liberdade de prestação de 
serviços1,

Or. en

Alteração 12
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 4-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 
10 de março de 2009, sobre a integridade 
dos jogos de apostas em linha,

Or. en

Alteração 13
Sirpa Pietikäinen

                                               
1 Cf., para o efeito, o processo C-275/92 Schindler, n.os 57 a 60; o processo C-124/97 Läärä e outros, n.os 32 e 
33; o processo C-67/98 Zenatti, n.os 30 e 31; o processo C-243/01 Gambelli e outros, n.º 67; o processo C-42/07 
Liga Portuguesa, n.º 56; os processos apensos C-316/07, C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Markus 
Stoß e outros, n.º 74; o processo C-212/08, Zeturf Ltd, n.º 38; o processo C-72/10, Costa, n.º 71; o processo C-
176/11 Hit Larix, n.º 15; os processos apensos C-186/11 e C-209/11 Stanleybet e outros, n.º 44.



AM\933917PT.doc 9/200 PE508.193v02-00

PT

Proposta de resolução
Citação 4-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 
14 de outubro de 2011, sobre os jogos de 
apostas em linha no mercado interno,

Or. en

Alteração 14
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 4-D (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 
11 de março de 2013, sobre a viciação de 
resultados e a corrupção no desporto,

Or. en

Alteração 15
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 4-E (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as conclusões do 
Conselho de 10 de dezembro de 2010 e os 
relatórios de execução elaborados pelas 
Presidências francesa, sueca, espanhola e 
húngara sobre o quadro jurídico em 
matéria de jogos de azar e apostas nos 
Estados-Membros da UE, 

Or. en
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Alteração 16
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as conclusões do 
Conselho de 10 de dezembro de 2010 e os 
relatórios de execução elaborados pelas 
Presidências francesa, sueca, espanhola e 
húngara sobre o quadro jurídico em 
matéria de jogos de azar e apostas nos 
Estados-Membros da UE,

Or. en

Alteração 17
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
Citação 5-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 
10 de março de 2009, sobre a integridade 
dos jogos de apostas em linha1,

Or. en

Alteração 18
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
Citação 5-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 

                                               
1 JO C 87 E de 1.4.2010, p. 30.
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11 de março de 2013, sobre a viciação de 
resultados e a corrupção no desporto1,

Or. en

Alteração 19
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o artigo 35.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia consagra a obrigação de 
assegurar a proteção da saúde humana 
na definição e execução de todas as 
políticas e ações da União;

Or. en

Alteração 20
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando -A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A-A. Considerando que o artigo 169.º do 
TFUE obriga a UE a assegurar um 
elevado nível de defesa dos consumidores;

Or. en

Alteração 21
Sirpa Pietikäinen

                                                                                                                                                  
1 (2013/2567(RSP)).
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Proposta de resolução
Considerando -A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A-B. Considerando que o setor dos jogos 
em linha é diferente de outros setores no 
que se refere aos riscos inerentes em 
matéria de proteção dos consumidores da 
dependência e de fraudes, bem como de 
combate ao crime organizado, a exemplo 
do branqueamento de capitais e da 
viciação de resultados;

Or. en

Alteração 22
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando -A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A-C. Considerando que os jogos em 
linha, se não forem objeto de uma 
regulamentação adequada, representam 
um risco de dependência maior do que os 
tradicionais jogos de apostas presenciais, 
nomeadamente devido ao acesso mais 
fácil e à ausência de controlo social;

Or. en

Alteração 23
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando -A-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A-D. Considerando que, por esta ordem 
de ideias, os jogos em linha constituem 
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uma atividade económica de caráter 
especial, pelo que certas regras do 
mercado interno, incluindo as liberdades 
de estabelecimento e de prestação de 
serviços, e o princípio de reconhecimento 
mútuo não impedem uma margem de 
ação suficiente para determinar, inter 
alia, as medidas necessárias para a 
proteção dos jogadores;

Or. en

Alteração 24
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos 
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que, de acordo com o 
princípio da subsidiariedade definido no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia, 
os Estados-Membros devem poder tomar 
as suas próprias decisões em relação ao 
jogo em linha;

Or. nl

Alteração 25
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm direito a
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discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

regulamentar os jogos em linha, de acordo 
com os seus próprios valores e tradições e 
os objetivos de interesse geral visados;

Or. es

Alteração 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm competência plena 
e estão em melhor posição para regular os 
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados, em conformidade com os 
princípios estabelecidos nos Tratados;

Or. it

Alteração 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm o direito de 
regulamentar os jogos em linha, de acordo 
com os seus próprios valores e os objetivos 
de interesse geral visados;
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geral visados;

Or. pt

Alteração 28
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que os 
Estados-Membros, tendo em devida conta 
o princípio da subsidiariedade, têm o 
direito de determinar a forma como é 
organizada e regulada a oferta de serviços 
de jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados, respeitando ao mesmo 
tempo o direito da União;

Or. en

Alteração 29
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm competência plena 
e estão em melhor posição para 
regulamentar os jogos em linha, de acordo 
com os seus próprios valores e os objetivos 
de interesse geral visados, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos nos Tratados;

Or. it
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Alteração 30
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que as atividades de jogo 
não podem ser consideradas atividades 
económicas normais e que os 
Estados-Membros têm o direito de 
regulamentar as atividades de jogo de 
acordo com os seus próprios valores e os 
objetivos de interesse geral visados;

Or. en

Alteração 31
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que, tendo em devida 
conta o princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros regulam os jogos em 
linha de acordo com os seus próprios 
valores e os objetivos de interesse geral 
visados;

Or. en

Alteração 32
Konstantinos Poupakis
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Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm o direito de 
regulamentar os jogos em linha, de acordo 
com os seus próprios valores e os objetivos 
de interesse geral visados;

Or. el

Alteração 33
Phil Prendergast

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm o direito de 
regulamentar os jogos em linha de acordo 
com os seus próprios valores e os objetivos 
de interesse geral visados;

Or. en

Alteração 34
Marc Tarabella

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de A. Considerando que, na ausência de 
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harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos 
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, como 
consagrado pela jurisprudência do TJUE, 
as restrições impostas pelos
Estados-Membros às apostas e aos jogos 
de azar podem ser justificadas por razões 
imperiosas de interesse público, tais como 
a proteção dos consumidores e a 
prevenção da fraude e do incitamento a 
despesas excessivas para branqueamento 
de capitais;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos
jogos em linha, de acordo com os seus 
próprios valores e os objetivos de interesse 
geral visados;

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm o direito de 
regulamentar os jogos em linha de acordo
com os seus próprios valores e os objetivos 
de interesse geral visados;

Or. en

Alteração 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 

A. Considerando que, na ausência de 
harmonização e tendo em devida conta o 
princípio da subsidiariedade, os 
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Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos jogos 
em linha, de acordo com os seus próprios 
valores e os objetivos de interesse geral 
visados;

Estados-Membros mantêm uma margem 
discricionária na regulamentação dos jogos 
em linha, de acordo com os seus próprios 
valores e os objetivos de interesse geral 
visados, bem como com o seu próprio 
nível de proteção dos consumidores;

Or. en

Alteração 37
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que os 
Estados-Membros têm a possibilidade de 
escolher o seu próprio modelo de 
regulamentação no que respeita ao jogo 
em linha, tendo essa legislação de ser 
proporcionada, coerente, transparente e 
não discriminatória;

Or. en

Alteração 38
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, atualmente, a oferta 
de serviços de jogo em linha, não está 
sujeita a regulamentação setorial específica 
a nível da União Europeia, embora estando 
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

B. Considerando que, devido à sua 
natureza especial e à aplicação do 
princípio da subsidiariedade, atualmente, 
a oferta de serviços de jogo em linha não 
está sujeita a regulamentação setorial 
específica a nível da União Europeia, 
embora estando sujeita a diversos atos de 
direito derivado da UE;
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Or. es

Alteração 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, atualmente, a oferta 
de serviços de jogo em linha, não está 
sujeita a regulamentação setorial específica 
a nível da União Europeia, embora estando 
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

B. Considerando que, atualmente, em 
virtude da especificidade das atividades de 
jogo e da aplicação do princípio da 
subsidiariedade, a oferta de serviços de 
jogo em linha não está sujeita a 
regulamentação setorial específica a nível 
da União Europeia, embora estando sujeita 
a diversos atos de direito derivado da UE;

Or. it

Alteração 40
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, atualmente, a oferta 
de serviços de jogo em linha, não está 
sujeita a regulamentação setorial específica 
a nível da União Europeia, embora estando
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

B. Considerando que, devido à sua 
natureza específica e em aplicação do 
princípio da subsidiariedade, a oferta de 
serviços de jogo em linha não está sujeita a 
regulamentação setorial específica a nível 
da União Europeia e os jogos de apostas 
foram excluídos do direito derivado, como 
as Diretivas «Comércio Eletrónico», 
«Serviços» e «Direitos dos 
Consumidores», ainda que se mantenha 
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

Or. en
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Alteração 41
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, atualmente, a oferta 
de serviços de jogo em linha, não está 
sujeita a regulamentação setorial específica 
a nível da União Europeia, embora estando
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

B. Considerando que, em aplicação do 
princípio da subsidiariedade, a oferta de 
serviços de jogo em linha não está sujeita a 
regulamentação setorial específica a nível 
da União Europeia e que, devido à sua 
natureza específica, os jogos de apostas 
em linha ficaram excluídos das Diretivas 
«Comércio Eletrónico», «Serviços» e 
«Direitos dos Consumidores»;

Or. en

Alteração 42
Ashley Fox

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, atualmente, a oferta 
de serviços de jogo em linha, não está 
sujeita a regulamentação setorial específica 
a nível da União Europeia, embora estando 
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

B. Considerando que, atualmente, a oferta 
de serviços de jogo em linha não está 
sujeita a regulamentação setorial específica 
a nível da União Europeia, embora estando 
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE, tais como a Diretiva «Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual», a 
Diretiva relativa às práticas comerciais 
desleais, a Diretiva «Vendas à Distância», 
a Diretiva relativa ao branqueamento de 
capitais, a Diretiva relativa à proteção de 
dados, a Diretiva relativa à privacidade e 
às comunicações eletrónicas e a Diretiva 
relativa ao sistema comum do imposto 
sobre o valor acrescentado;



PE508.193v02-00 22/200 AM\933917PT.doc

PT

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, atualmente, a oferta 
de serviços de jogo em linha, não está 
sujeita a regulamentação setorial específica 
a nível da União Europeia, embora estando
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

B. Considerando que, devido à sua 
natureza específica e em aplicação do 
princípio da subsidiariedade, a oferta de 
serviços de jogo em linha não está sujeita a 
regulamentação setorial específica a nível 
da União Europeia e os jogos de apostas 
foram excluídos do direito derivado, como 
as Diretivas «Comércio Eletrónico», 
«Serviços» e «Direitos dos 
Consumidores», ainda que se mantenha 
sujeita a diversos atos de direito derivado 
da UE;

Or. en

Alteração 44
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que o artigo 56.º do 
TFUE garante a liberdade de prestação 
de serviços, mas que, devido à sua 
natureza específica, o jogo em linha ficou 
excluído das Diretivas «Comércio 
Eletrónico», «Serviços» e «Direitos dos 
Consumidores»;

Or. en
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Alteração 45
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que os princípios 
fundamentais do mercado interno podem 
ser plenamente aplicados ao jogo em 
linha se este último for objeto de um 
acompanhado e uma regulamentação 
adequados;

Or. en

Alteração 46
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que o setor do jogo em 
linha difere de outros mercados devido 
aos riscos envolvidos em termos de 
proteção do consumidor e do combate ao 
crime organizado, tal como repetidamente 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça 
Europeu;                

Or. el

Alteração 47
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que os jogos de 
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apostas constituem uma considerável 
fonte de receitas, que a maioria dos 
Estados-Membros canalizam para fins de 
beneficência, solidariedade e utilidade 
pública, como o financiamento do 
desporto amador;

Or. en

Alteração 48
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) 
confirmou que a oferta de serviços de jogo 
é uma atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 49
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito das 

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito das 
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liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º, 
que, de acordo com a interpretação do 
Tribunal, incluem como razões 
imperiosas de interesse geral que 
justificam a restrição da atividade, a 
proteção dos consumidores e a prevenção 
da fraude e da incitação dos cidadãos a 
uma despesa excessiva ligada ao jogo;

Or. it

Alteração 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica de caráter especial;

Or. it

Alteração 51
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica de natureza especial, 
em que se podem justificar restrições por 
razões imperiosas de interesse público, 
tais como a proteção do consumidor, a 
prevenção da fraude ou a preservação da 
ordem pública. No entanto, recorda que 
qualquer restrição imposta deve ser 
proporcional aos objetivos visados e não 
discriminatória;

Or. es

Alteração 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica de interesse especial, 
em que determinadas restrições podem ser 
justificadas por razões imperativas de 
interesse público, tais como a proteção 
dos consumidores, a manutenção da 
ordem pública ou a prevenção da fraude;

Or. pt

Alteração 53
Robert Rochefort
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Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica de natureza especial, 
e que tal pode justificar a restrição das 
liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, com o intuito de proteger os 
consumidores, prevenir a fraude ou ainda 
preservar a ordem pública;

Or. fr

Alteração 54
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou as 
particularidades do setor do jogo, 
fundamentando, assim, a necessidade de 
regras especiais para este setor, em 
especial no que diz respeito às questões do 
bem comum e do combate, entre outras 
coisas, à corrupção e ao branqueamento 
de capitais;

Or. de

Alteração 55
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que, no processo 
C-275/92 (Direção-Geral das Alfândegas 
do Reino Unido contra Gerhart Schindler 
e Jörg Schindler, acórdão de 24 de março 
de 1994), o Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) reconheceu que as 
restrições impostas aos jogos de apostas, 
embora afetem a liberdade de prestação 
de serviços, podem ser justificadas por 
razões imperiosas de interesse geral, 
desde que visem prevenir as ameaças à 
ordem pública e à proteção dos 
consumidores decorrentes da prática de 
jogos de apostas;

Or. en

Alteração 56
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica de caráter especial, à 
qual as regras do mercado interno, 
designadamente a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, não podem ser plenamente 
aplicadas;

Or. en
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Alteração 57
Phil Prendergast

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica de natureza 
específica e que, por conseguinte, se 
justificam as restrições impostas à livre 
prestação de serviços, devido a imperativos 
de interesse público, tais como a proteção 
dos consumidores ou a prevenção da 
fraude;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma 
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito 
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia confirmou que a oferta 
de serviços de jogo é uma atividade 
económica de caráter especial, que, por 
conseguinte, podem justificar restrições às 
liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, por razões imperiosas de 
interesse público, tais como a proteção 
dos consumidores, a prevenção da fraude 
ou a manutenção da ordem pública;

Or. en
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Alteração 59
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é uma
atividade económica, que, 
consequentemente, se insere no âmbito
das liberdades fundamentais do TFUE, 
nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas 
devem, por conseguinte, estar em 
conformidade com o disposto no TFUE, 
designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) confirmou que 
a oferta de serviços de jogo é um tipo 
especial de atividade económica e que
qualquer restrição das liberdades 
fundamentais do TFUE, nomeadamente da 
livre prestação de serviços, pode ser 
justificada em conformidade por fatores 
imperiosos de preocupação geral, como a 
proteção do consumidor, a prevenção da 
fraude e a preservação da lei e da ordem.

Or. el

Alteração 60
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que, à luz da 
legislação relativa à proteção dos 
consumidores, por razões de prevenção da 
dependência, assim como tendo em conta 
o combate ao branqueamento de capitais 
e à criminalidade organizada, a oferta de 
serviços de jogo em linha não representa 
um setor de atividade económica 
tradicional, devendo, por isso, ser tratado 
com particular sensibilidade;

Or. de
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Alteração 61
Robert Rochefort

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que o jogo contribui 
para o financiamento de obras de 
beneficência e de utilidade pública na 
maioria dos Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 62
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que agora, mais do 
que nunca, os Estados-Membros
partilham preocupações gerais comuns 
relativas ao impacto social e económico 
negativo do jogo ilícito em linha a nível 
nacional, sendo os seus principais 
objetivos proteger os membros menores e 
vulneráveis da sociedade e combater a 
dependência, o crime e a evasão fiscal;

Or. el

Alteração 63
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, D. Considerando que a proteção dos 
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em termos da proteção dos consumidores, 
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

consumidores face a uma oferta ilegal, a
prevenção da fraude e a repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

Or. es

Alteração 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores,
prevenção da fraude e repressão de
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

D. Considerando que a proteção dos 
consumidores, a questão dos custos 
incorridos pelas autoridades públicas 
devido às implicações sociais e sanitárias 
das perturbações relacionadas com o 
jogo, a prevenção da fraude, a repressão de 
atividades ilícitas, o branqueamento de 
capitais, as atividades ilegais relacionadas 
com o jogo e os resultados combinados 
exigem ação coordenada a nível da União 
Europeia;

Or. it

Alteração 65
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores,
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 

D. Considerando que os riscos colocados 
pela oferta de jogo em linha ilegal aos 
consumidores e a necessidade de
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
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combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

Or. en

Alteração 66
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores, 
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

D. Considerando que a proteção dos 
consumidores, a prevenção da fraude e a 
repressão de atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, bem como a necessidade de 
combater as atividades ilegais 
relacionadas com o jogo, exigem ação 
coordenada a nível da UE;

Or. it

Alteração 67
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores, 
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

D. Considerando que os riscos do jogo em 
linha, em termos da proteção dos 
consumidores, prevenção da fraude e 
repressão de atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, realçaram a necessidade de 
estudar uma ação mais bem coordenada 
entre os Estados-Membros e a nível da 
UE;

Or. en
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Alteração 68
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores, 
prevenção da fraude e repressão de
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores e 
das medidas contra a fraude e outras 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais, exigem, em 
primeiro lugar, ação nacional eficaz e 
possivelmente, se necessário, ação 
complementar a nível da UE baseada na 
cooperação;

Or. nl

Alteração 69
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores,
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

D. Considerando que o caráter 
transfronteiriço do jogo em linha, bem 
como os riscos envolvidos, em termos da 
proteção dos consumidores, prevenção da 
fraude e repressão de atividades ilícitas, 
tais como o branqueamento de capitais e os 
resultados combinados, exigem ação 
coordenada e um quadro jurídico de base 
a nível da UE;

Or. en

Alteração 70
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores, 
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem ação coordenada a 
nível da UE;

D. Considerando que os riscos envolvidos, 
em termos da proteção dos consumidores, 
prevenção da fraude e repressão de 
atividades ilícitas, tais como o 
branqueamento de capitais e os resultados 
combinados, exigem uma ação eficaz;

Or. en

Alteração 71
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que é essencial 
introduzir mecanismos de controlo das 
competições desportivas e dos fluxos 
financeiros, a par de mecanismos de 
fiscalização comuns a nível da UE;

Suprimido

Or. nl

Alteração 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que é essencial introduzir 
mecanismos de controlo das competições 
desportivas e dos fluxos financeiros, a par 
de mecanismos de fiscalização comuns a 

E. Considerando que é essencial introduzir 
mecanismos de controlo das competições 
desportivas e dos fluxos financeiros, a par 
de mecanismos de fiscalização;
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nível da UE;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que tem de ser 
assegurado um modelo de financiamento 
sustentável para a promoção das corridas 
de cavalos e do desporto, bem como para 
a organização de eventos desportivos, nos 
quais se efetuam apostas e os operadores 
de jogo obtêm receitas;

Or. en

Alteração 74
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global do mercado
dos jogos em linha em termos de 
informação e de dados relativos à oferta 
autorizada e não autorizada nacional e 
transfronteiriça, intracomunitária e 
mundial;

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global do setor dos 
jogos em linha em termos de informação e 
de dados relativos à oferta autorizada e não 
autorizada;

Or. de

Alteração 75
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global do mercado
dos jogos em linha em termos de 
informação e de dados relativos à oferta 
autorizada e não autorizada nacional e 
transfronteiriça, intracomunitária e 
mundial;

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global do setor dos 
jogos em linha em termos de informação e 
de dados relativos à oferta autorizada e não 
autorizada nacional e transfronteiriça, 
intracomunitária e mundial;

Or. en

Alteração 76
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global do mercado
dos jogos em linha em termos de 
informação e de dados relativos à oferta 
autorizada e não autorizada nacional e 
transfronteiriça, intracomunitária e 
mundial;

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global das 
atividades de jogos em linha em termos de 
informação e de dados relativos à oferta 
autorizada e não autorizada;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global do mercado

F. Considerando que, atualmente, não 
existe uma panorâmica global do setor dos 
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dos jogos em linha em termos de 
informação e de dados relativos à oferta 
autorizada e não autorizada nacional e 
transfronteiriça, intracomunitária e 
mundial;

jogos em linha em termos de informação e 
de dados relativos à oferta autorizada e não 
autorizada;

Or. en

Alteração 78
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que os 
Estados-Membros possuem 
regulamentações díspares ou nem sequer 
as possuem para a publicidade a jogos em 
linha;

Or. cs

Alteração 79
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que o mercado do 
jogo inclui canais de distribuição em 
linha e fora de linha, que devem ser 
regulamentados de forma coerente;

Or. en

Alteração 80
Wim van de Camp
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Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que o jogo tradicional 
(não em linha) é regulado a nível 
nacional em todos os Estados-Membros
da UE e não se insere no âmbito do 
presente relatório;

Or. it

Alteração 81
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que as características 
especiais e a contribuição sustentável das 
lotarias para a sociedade devem ser 
reconhecidas e tidas em conta em 
qualquer iniciativa coordenada a nível da 
UE;

Or. es

Alteração 82
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
Considerando F-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-B. Considerando que o estabelecimento 
de limites rigorosos, o aumento da 
informação, os instrumentos de 
autorregulação, as referências a 
programas de prevenção e de tratamento e 
a regulamentação da publicidade 
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enganosa permitem criar, até certo ponto, 
condições para uma intervenção 
atempada junto de jogadores 
problemáticos ou patológicos;

Or. cs

Alteração 83
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
Considerando F-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-C. Considerando que o jogo também 
está associado a fenómenos sociais 
negativos graves cujo impacto e custos 
são mais difíceis de quantificar do que os 
benefícios económicos do setor do jogo;

Or. cs

Alteração 84
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Título intercalar -1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

Natureza específica do setor dos jogos em 
linha e proteção dos consumidores
(Este título introduz o novo primeiro 
capítulo do relatório)

Or. en

Alteração 85
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de resolução
N.º -1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-A. Reconhece que o jogo de apostas 
não é uma atividade económica normal, 
devido aos seus impactos potencialmente 
negativos, tais como o jogo compulsivo;

Or. en

Alteração 86
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º -1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-B. Salienta que, devido ao caráter 
especial do setor dos jogos em linha, a 
proteção dos consumidores e da saúde 
humana deve constituir o principal 
princípio orientador aquando da 
elaboração de legislação nacional e de 
recomendações a nível da UE;

Or. en

Alteração 87
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º -1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-C. Reconhece que tem de ser dada 
especial atenção à proteção dos 
consumidores e da saúde pública, e ainda 
à prevenção de efeitos nocivos;

Or. en
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Alteração 88
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º -1-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-D. Considera que os elementos 
principais para assegurar a proteção dos 
jogadores devem incluir o seguinte: 
mecanismos para a identificação 
inequívoca dos jogadores, medidas para 
garantir a utilização de uma única conta, 
limites de jogo autoimpostos e 
mecanismos de autoexclusão com base na 
interoperabilidade dos registos nacionais;

Or. en

Alteração 89
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º -1-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-E. Salienta que os prestadores de 
serviços de jogo em linha devem respeitar 
sempre as leis nacionais dos 
Estados-Membros em que operam e que, 
simultaneamente, os Estados-Membros
devem ter o direito de impor as restrições 
que considerarem necessárias e 
justificadas para pôr cobro ao jogo ilegal 
em linha, a fim de implementarem 
legislação nacional e excluírem os 
prestadores ilegais do acesso ao mercado;

Or. en
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Alteração 90
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º -1-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-F. Insta a Comissão a continuar a 
estudar ações a nível da UE que protejam 
os consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação entre as autoridades 
nacionais competentes;
(Constitui o n.º 11 do projeto de relatório 
original.)

Or. en

Alteração 91
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º -1-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-G. Salienta que o grupo de peritos em 
serviços de jogo em linha deve esforçar-se 
especialmente por proteger menores e 
limitar o mais possível o seu acesso a 
sítios de jogo em linha;

Or. en

Alteração 92
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º -1-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1-H. Considera que o jogo compulsivo 
requer estudos e dados suplementares e, 
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por conseguinte, convida todos os 
Estados-Membros a realizarem estudos 
adicionais que permitam compreender o 
problema do jogo;
(Constitui o n.º 12 do projeto de relatório 
original.)

Or. en

Alteração 93
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que, em aplicação do 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm o direito de decidir 
de que forma deverá ser organizada e 
regulada a oferta de serviços de jogo em 
linha a nível nacional, bem como de 
aplicar medidas contra os serviços de jogo 
ilegais, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

Or. es

Alteração 94
Nora Berra

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir, com base na 
prossecução de objetivos de interesse 
geral, de que forma deverá ser organizada 
e regulada a oferta de serviços de jogo em 
linha a nível nacional, respeitando ao 
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mesmo tempo os princípios fundamentais 
do Tratado da UE;

Or. en

Alteração 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da 
UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, adotar medidas adequadas 
contra os serviços ilegais de jogo em linha 
e evitar os riscos de perturbações 
relacionadas com o jogo, nomeadamente 
para os consumidores vulneráveis, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos nos Tratados;

Or. it

Alteração 96
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros, ao 
abrigo do princípio da subsidiariedade,
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

Or. en
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Alteração 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE; 
convida à adoção de um princípio 
regulamentar, segundo o qual uma 
empresa de jogos de apostas só possa 
pedir a necessária licença nacional num 
Estado-Membro se não infringir a lei em 
nenhum outro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 98
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros, ao 
abrigo do princípio da subsidiariedade,
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

Or. en
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Alteração 99
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros, 
com base no princípio da subsidiariedade,
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

Or. en

Alteração 100
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros 
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional e adotar medidas adequadas 
contra os serviços ilegais de jogo em 
linha, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

Or. it

Alteração 101
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que, à luz do princípio da 
subsidiariedade e da jurisprudência do 
TJUE, os Estados-Membros têm o direito 
de decidir, com base na prossecução de 
objetivos de interesse geral, de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

Or. en

Alteração 102
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que, em aplicação do 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm o direito de decidir 
de que forma é organizada e regulada a
oferta de serviços de jogo em linha e de 
executar medidas contra os serviços de 
jogo ilegais, respeitando ao mesmo tempo 
os princípios fundamentais do Tratado da 
UE;

Or. en

Alteração 103
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros 1. Reconhece que os Estados-Membros, ao 
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têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da 
UE;

abrigo do princípio da subsidiariedade,
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada, regulada e aplicada
a oferta de serviços de jogo em linha a 
nível nacional, reconhecendo ao mesmo 
tempo a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça Europeu;

Or. en

Alteração 104
Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que o jogo de apostas é uma 
atividade económica de caráter especial, à 
qual as regras do mercado interno não se 
aplicam plenamente; salienta que os 
Estados-Membros, na aplicação do 
princípio da subsidiariedade, têm o direito 
e a responsabilidade de regulamentar este 
setor do modo que melhor proteja os 
consumidores, respeitando ao mesmo 
tempo os princípios fundamentais do 
Tratado da UE;

Or. en

Alteração 105
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 

1. Reconhece que, ao abrigo do princípio 
da subsidiariedade, os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
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nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, mantendo o direito exclusivo de 
impor todas as medidas que considerem 
necessárias para conter o jogo ilícito em 
linha de modo a aplicar a legislação 
nacional e a privar os operadores ilícitos 
do acesso ao mercado, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios fundamentais 
do Tratado da UE;

Or. el

Alteração 106
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da 
UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito fundamental de decidir de 
que forma deverá ser organizada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional;

Or. nl

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

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que, em aplicação do 
princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros têm o direito de decidir 
de que forma é organizada e regulada a 
oferta de serviços de jogo em linha e de 
executar medidas contra os serviços de 
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jogo ilegal, respeitando ao mesmo tempo 
os princípios fundamentais do Tratado da 
UE;

Or. en

Alteração 108
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE;

1. Reconhece que os Estados-Membros
têm o direito de decidir de que forma 
deverá ser organizada e regulada a oferta 
de serviços de jogo em linha a nível 
nacional, respeitando ao mesmo tempo os 
princípios fundamentais do Tratado da UE; 
constata, ao mesmo tempo, a necessidade 
de um quadro mais uniforme, por forma a 
responder à natureza transfronteiriça do 
jogo em linha;

Or. en

Alteração 109
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Reconhece o direito dos 
Estados-Membros a decidir sobre a sua 
abordagem aos jogos em linha e a limitar 
ou excluir determinados serviços 
oferecidos aos consumidores;

Or. de
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Alteração 110
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta que, Ao abrigo da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu, os Estados-Membros apenas 
podem restringir as liberdades 
fundamentais no mercado único quando 
tal se justifique por razões relacionadas 
com o interesse geral e questões de 
natureza não económica, por exemplo, a 
proteção dos consumidores e a prevenção 
da fraude; estas medidas restritivas devem 
ser adequadas e proporcionadas à 
consecução dos objetivos pretendidos de 
um modo coerente e sistemático, não 
podendo discriminar operadores 
estrangeiros;

Or. en

Alteração 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Constata que a Comissão enviou 
cartas a uma série de Estados-Membros
para solicitar informação pormenorizada 
sobre a sua legislação atual em matéria de 
jogo; insta a Comissão a manter o diálogo 
com os Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 112
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Rejeita a criação de um mercado 
interno para jogos em linha com ofertas 
transfronteiriças e remete para a 
jurisprudência constante do TJUE; 
questiona o valor acrescentado de uma 
diretiva da UE relativa a normas mínimas 
em matéria de proteção dos jogadores e 
dos jovens; solicita, contudo, que os 
padrões elevados já existentes nos 
Estados-Membros sejam implementados 
de forma eficaz e convida as entidades 
reguladores dos Estados-Membros a 
cooperar de forma mais intensa na 
aplicação da lei;

Or. de

Alteração 113
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Realça que os Estados-Membros
devem poder impor medidas para pôr 
cobro ao jogo em linha ilegal, a fim de 
implementarem legislação nacional e 
excluírem os prestadores ilegais do acesso 
ao mercado;

Or. en

Alteração 114
Othmar Karas
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Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Reconhece a importância das 
receitas provenientes das atividades de 
jogo para o financiamento de objetivos de 
interesse público nos Estados-Membros
da União Europeia, em domínios como o 
desporto, a cultura e causas sociais; 
sublinha ainda a importância deste 
contributo sustentável e papel específico 
que devem ser reconhecidos nos debates a 
nível europeu;

Or. en

Alteração 115
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Considera que o princípio da 
subsidiariedade deve aplicar-se 
igualmente aos direitos sobre apostas 
desportivas;

Or. en

Alteração 116
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Saúda o facto de a Comissão ter como 
prioridade a realização de progressos 

Suprimido
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substanciais relativamente aos processos 
de infração e às queixas contra diversos 
Estados-Membros, alguns dos quais estão 
parados desde o início de 2007;

Or. en

Alteração 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Saúda o facto de a Comissão ter como 
prioridade a realização de progressos 
substanciais relativamente aos processos 
de infração e às queixas contra diversos 
Estados-Membros, alguns dos quais estão 
parados desde o início de 2007;

Suprimido

Or. it

Alteração 118
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Saúda o facto de a Comissão ter como 
prioridade a realização de progressos 
substanciais relativamente aos processos 
de infração e às queixas contra diversos 
Estados-Membros, alguns dos quais estão 
parados desde o início de 2007;

Suprimido

Or. de
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Alteração 119
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Saúda o facto de a Comissão ter como 
prioridade a realização de progressos 
substanciais relativamente aos processos 
de infração e às queixas contra diversos 
Estados-Membros, alguns dos quais estão 
parados desde o início de 2007;

Suprimido

Or. en

Alteração 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Saúda o facto de a Comissão ter como 
prioridade a realização de progressos 
substanciais relativamente aos processos 
de infração e às queixas contra diversos 
Estados-Membros, alguns dos quais estão 
parados desde o início de 2007;

Suprimido

Or. en

Alteração 121
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

Recorda à Comissão os atrasos 
verificados em determinados processos de 
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infração que, conforme referido pelo 
Provedor de Justiça Europeu, levantam a 
questão de saber se a Comissão tem o 
direito de adiar por tempo indeterminado 
o tratamento das queixas que alegam uma 
infração do direito da União por parte de 
um Estado-Membro;

Or. en

Alteração 122
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Insta a Comissão a reconhecer, 
aquando da sua análise aos regulamentos 
nacionais, que os Estados-Membros
podem assegurar que uma parte justa dos 
benefícios do jogo seja direcionada no 
sentido do financiamento transparente do 
desporto, assim como de associações 
desportivas independentes;

Or. en

Alteração 123
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Rejeita a criação de um mercado 
interno para jogos em linha com ofertas 
transfronteiriças; remete para a 
jurisprudência constante do Tribunal de 
Justiça segundo a qual a organização de 
jogos não é uma atividade económica 
tradicional que, por razões imperiosas de 
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interesse geral, os Estados-Membros
possam limitar através de monopólios ou 
sistemas de licenças ou proibir total ou 
parcialmente; defende, também por esta 
razão, a manutenção de sistemas de 
licenças e de mercados nacionais, uma 
vez que um mercado interno sem uma 
harmonização, a nível da UE, de impostos 
e taxas neste setor implicaria uma 
redução dramática do financiamento do 
desporto de base e de muitas outras 
atividades de utilidade pública e de 
beneficência;

Or. de

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

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Insta a Comissão a reconhecer, no 
âmbito dos processos de infração em 
curso e das suas análises aos 
regulamentos nacionais, que os 
Estados-Membros podem assegurar que 
uma parte justa dos benefícios do jogo 
seja direcionada no sentido do 
financiamento de desportos profissionais 
e amadores, bem como do setor equino; 
solicita que as características específicas e 
os contributos sustentáveis das lotarias 
para a sociedade sejam reconhecidos e 
tidos em consideração em todas as 
abordagens coordenadas a nível da UE;

Or. en

Alteração 125
Sabine Verheyen
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Proposta de resolução
N.º 2-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-B. Questiona o valor acrescentado de 
uma diretiva que estabeleça normas 
mínimas a nível da UE em matéria de 
proteção dos jogadores e dos jovens; 
considera muito mais importante que os 
Estados-Membros apliquem eficazmente 
os padrões elevados já existentes, 
sobretudo através de uma melhor 
aplicação da lei em relação aos 
operadores que não possuem a licença 
nacional necessária ou que não respeitam 
proibições nacionais, por exemplo, de 
tipos de jogos de apostas e de azar 
particularmente perigosos; convida as 
entidades reguladoras dos 
Estados-Membros a cooperar de forma 
mais intensa na aplicação da lei;

Or. de

Alteração 126
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a 
controlar eficazmente a conformidade da 
legislação e das práticas nacionais com a 
legislação da UE e a intentar ações 
judiciais contra os monopólios do jogo 
que não reduzam as oportunidades de 
jogo nem limitem as atividades 
promocionais do jogo de forma coerente, 
em conformidade com a jurisprudência do 
TJUE;

Suprimido

Or. nl
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Alteração 127
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a 
controlar eficazmente a conformidade da 
legislação e das práticas nacionais com a 
legislação da UE e a intentar ações 
judiciais contra os monopólios do jogo 
que não reduzam as oportunidades de 
jogo nem limitem as atividades 
promocionais do jogo de forma coerente, 
em conformidade com a jurisprudência do 
TJUE;

Suprimido

Or. de

Alteração 128
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a 
controlar eficazmente a conformidade da 
legislação e das práticas nacionais com a 
legislação da UE e a intentar ações 
judiciais contra os monopólios do jogo 
que não reduzam as oportunidades de 
jogo nem limitem as atividades 
promocionais do jogo de forma coerente, 
em conformidade com a jurisprudência do 
TJUE;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 129
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os 
Estados-Membros cujos monopólios do 
jogo reduzam as oportunidades de jogo ou
limitem as atividades promocionais do jogo 
de forma incoerente, em conformidade 
com a jurisprudência do TJUE;

Or. en

Alteração 130
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação 
e das práticas nacionais com a legislação 
da UE e a intentar ações judiciais contra 
os monopólios do jogo que não reduzam 
as oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a dialogar 
com os Estados-Membros sobre a 
conformidade da legislação e das práticas 
nacionais com a legislação da UE e a 
respeitar a decisão dos Estados-Membros
quanto ao estabelecimento de monopólios 
neste setor, sempre que estes adotem uma 
abordagem coerente, em conformidade 
com a jurisprudência do TJUE;

Or. es

Alteração 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra as 
legislações nacionais que não respeitem a 
jurisprudência do TJUE;

Or. pt

Alteração 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação 
e das práticas nacionais com a legislação 
da UE e a intentar ações judiciais contra 
os monopólios do jogo que não reduzam 
as oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
a conformidade da legislação e das práticas 
nacionais com a legislação da UE, tendo 
em devida conta o princípio da 
subsidiariedade e o facto de se tratar de 
uma atividade económica de caráter 
especial;

Or. it

Alteração 133
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE;

Or. de

Alteração 134
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar
eficazmente a conformidade da legislação 
e das práticas nacionais com a legislação 
da UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar
e a fazer cumprir a conformidade da 
legislação e das práticas nacionais com a 
legislação da UE e a intentar ações 
judiciais contra os Estados-Membros que, 
alegadamente, mostrem infrinjam o 
direito da UE;

Or. en

Alteração 135
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 3. Insta a Comissão a controlar 
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eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

eficazmente, em cooperação com os 
Estados-Membros, a conformidade da 
legislação e das práticas nacionais com a 
legislação da UE;

Or. de

Alteração 136
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a jurisprudência do TJUE;

Or. de

Alteração 137
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os
monopólios do jogo que não reduzam as 

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a instaurar processos por infração 
logo que possível quando os 
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oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

Estados-Membros se recusarem a adaptar 
a sua legislação;

Or. en

Alteração 138
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais céleres 
contra os monopólios do jogo que não 
reduzam as oportunidades de jogo e
limitem as atividades promocionais e de 
publicidade do jogo de forma coerente e 
sistemática, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

Or. en

Alteração 139
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e a intentar ações judiciais contra os
monopólios do jogo que não reduzam as 
oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação e 
das práticas nacionais com a legislação da 
UE e convida os Estados-Membros a 
assegurarem que qualquer monopólio do 
jogo toma medidas suficientes contra a 
dependência do jogo e que pratica uma 
política de limitação da publicidade;
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jurisprudência do TJUE;

Or. en

Alteração 140
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação 
e das práticas nacionais com a legislação 
da UE e a intentar ações judiciais contra 
os monopólios do jogo que não reduzam 
as oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;   

3. Insta a Comissão a continuar o diálogo 
com os Estados-Membros sobre a 
conformidade da legislação e das práticas 
nacionais com a legislação da UE;

Or. el

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

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade da legislação 
e das práticas nacionais com a legislação 
da UE e a intentar ações judiciais contra 
os monopólios do jogo que não reduzam 
as oportunidades de jogo nem limitem as 
atividades promocionais do jogo de forma 
coerente, em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar 
eficazmente a conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

Or. en
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Alteração 142
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 3 – ponto 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(1) Insta a Comissão a elaborar um painel 
de avaliação anual relativo às queixas no 
mercado interno contra a regulamentação 
de Estados-Membros em matéria de jogo, 
bem como a definir e a explicar as 
medidas tomadas pela Comissão no 
sentido de ajustar os regulamentos desses 
Estados-Membros à jurisprudência do 
TJUE e às regras do mercado interno;

Or. en

Alteração 143
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 3 – ponto 2 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(2) Observa que, apesar de, atualmente, o 
princípio do reconhecimento mútuo de 
licenças no mercado do jogo não ser 
aplicado, à luz dos princípios do mercado 
interno, deve ser criado nos 
Estados-Membros um procedimento 
simplificado de pedido de licenças;

Or. en

Alteração 144
Christofer Fjellner
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Proposta de resolução
N.º 3 – ponto 3 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(3) Considera que o princípio do 
reconhecimento mútuo deve ser aplicado 
às licenças de jogo, a fim de facilitar as 
operações de prestadores de serviços 
regulamentados no mercado interno, em 
conformidade com os princípios dos 
Tratados;

Or. en

Alteração 145
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Reconhece que o jogo de apostas não 
é uma atividade económica normal, 
devido aos seus impactos potencialmente 
negativos, tais como o jogo compulsivo;

Or. en

Alteração 146
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Sublinha que, de acordo com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu, os monopólios nacionais têm de 
estar sujeitos a um controlo rigoroso por
parte do Estado e tem de ser assegurado 
um nível particularmente elevado de 
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proteção dos consumidores; as atividades 
dos monopólios têm de ser consentâneos 
com os objetivos de interesse geral e 
reduzir as oportunidades de jogo de uma 
forma coerente; exorta a Comissão a 
examinar com particular atenção as 
políticas comerciais expansionistas; 

Or. en

Alteração 147
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Respeita a decisão de uma série de 
Estados-Membros de proibir todos ou 
certos tipos de jogos em linha, ou de 
manter monopólios estatais nesse setor, 
em conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça;

Or. en

Alteração 148
Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Exorta os Estados-Membros a 
ativarem o debate sobre o enquadramento 
do jogo e das apostas, quer no grupo de 
peritos em serviços de jogo criado pela 
Comissão, quer a nível do Conselho no 
seu grupo de trabalho competente;

Or. en
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Alteração 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e o grupo de peritos em 
serviços de jogo em linha a elaborarem 
medidas e estratégias coordenadas e a 
partilharem boas práticas para estudar e 
combater o fenómeno da evasão fiscal por 
operadores autorizados que desenvolvem 
a sua atividade no mercado da União 
Europeia mas que têm a sua sede legal em 
paraísos fiscais, dentro ou fora da União;

Or. it

Alteração 150
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, 
como parte integrante do trabalho 
desenvolvido pelos grupos de peritos em 
serviços de jogo em linha, os custos 
sociais da autorização de atividades de 
jogo reguladas com os efeitos prejudiciais 
do recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

Suprimido

Or. en
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Alteração 151
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, 
como parte integrante do trabalho 
desenvolvido pelos grupos de peritos em 
serviços de jogo em linha, os custos 
sociais da autorização de atividades de 
jogo reguladas com os efeitos prejudiciais 
do recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

Suprimido

Or. de

Alteração 152
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, 
como parte integrante do trabalho 
desenvolvido pelos grupos de peritos em 
serviços de jogo em linha, os custos 
sociais da autorização de atividades de 
jogo reguladas com os efeitos prejudiciais 
do recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

Suprimido
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Or. de

Alteração 153
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, 
como parte integrante do trabalho 
desenvolvido pelos grupos de peritos em 
serviços de jogo em linha, os custos
sociais da autorização de atividades de 
jogo reguladas com os efeitos prejudiciais 
do recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 154
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à proibição 
geral dos serviços de jogo em linha e às 
restrições excessivas aplicadas aos 
consumidores; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de 
jogo em linha, os custos sociais da 
autorização de atividades de jogo reguladas 
com os efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

4. Assinala os riscos associados à proibição 
geral dos serviços de jogo em linha e às 
restrições excessivas aplicadas aos 
consumidores; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a cooperarem com vista 
a um equilíbrio entre os custos sociais da 
autorização de atividades de jogo reguladas 
e os efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;
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Or. es

Alteração 155
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

4. Convida a Comissão e os 
Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

Or. it

Alteração 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e
os Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de 
jogo em linha, os custos sociais da 
autorização de atividades de jogo 
reguladas com os efeitos prejudiciais do 
recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

4. Assinala os riscos associados ao recente 
desenvolvimento dos serviços de jogo, 
sobretudo em relação aos consumidores 
vulneráveis; salienta a importância da 
avaliação a implementar pelos 
Estados-Membros relativamente aos 
custos sociais e sanitários decorrentes das 
perturbações relacionadas com a difusão 
das atividades de jogo e aos efeitos 
prejudiciais resultantes do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;
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Or. it

Alteração 157
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

4. Convida a Comissão e os 
Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

Or. it

Alteração 158
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

4. Assinala os riscos associados ao facto de 
os consumidores terem acesso a serviços 
de jogo ilegais; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;
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Or. en

Alteração 159
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

4. Convida a Comissão e os 
Estados-Membros a discutirem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas 
relativamente aos efeitos prejudiciais do 
recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

Or. en

Alteração 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de 
jogo em linha, os custos sociais da 
autorização de atividades de jogo 
reguladas com os efeitos prejudiciais do 
recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

4. Assinala os riscos dos serviços de jogo 
para os consumidores e destaca o ponto de 
equilíbrio que os Estados-Membros devem 
encontrar relativamente aos custos sociais 
de atividades de jogo;
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Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, 
como parte integrante do trabalho 
desenvolvido pelos grupos de peritos em 
serviços de jogo em linha, os custos 
sociais da autorização de atividades de 
jogo reguladas com os efeitos prejudiciais 
do recurso dos consumidores a mercados 
ilícitos;

4. Assinala os riscos que a proibição geral 
dos serviços de jogo em linha ou as 
restrições excessivas aplicadas aos 
consumidores podem suscitar e destaca o 
ponto de equilíbrio que os 
Estados-Membros devem encontrar entre 
os custos sociais da autorização de 
atividades de jogo reguladas e os efeitos 
prejudiciais do recurso dos consumidores a 
mercados ilícitos;

Or. en

Alteração 162
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, 
como parte integrante do trabalho 
desenvolvido pelos grupos de peritos em 
serviços de jogo em linha, os custos 
sociais da autorização de atividades de 
jogo reguladas com os efeitos prejudiciais 
do recurso dos consumidores a mercados 

4. Considera que os Estados-Membros
devem avaliar por si próprios os riscos 
associados à proibição geral dos serviços 
de jogo em linha e às restrições excessivas 
aplicadas aos consumidores;
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ilícitos;

Or. nl

Alteração 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala os riscos associados à 
proibição geral dos serviços de jogo em 
linha e às restrições excessivas aplicadas 
aos consumidores; convida a Comissão e 
os Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a mercados ilícitos;

4. Assinala os riscos associados ao facto de
os consumidores terem acesso a serviços 
de jogo ilegais; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a compararem, como 
parte integrante do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de peritos em serviços de jogo 
em linha, os custos sociais da autorização 
de atividades de jogo reguladas com os 
efeitos prejudiciais do recurso dos 
consumidores a operadores ilegais;

Or. en

Alteração 164
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

Suprimido

Or. nl
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Alteração 165
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram o seu setor de jogo em linha devem 
assegurar um procedimento de 
licenciamento transparente com base em 
critérios e objetivos não discriminatórios, 
em plena conformidade com a legislação 
da UE e assegurando uma proteção 
suficiente e rigorosa dos consumidores, 
incluindo um limite para a publicidade 
por parte dos operadores licenciados;

Or. en

Alteração 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento de 
autorização ou licenciamento transparente 
com base em critérios e objetivos não 
discriminatórios, em plena conformidade 
com a legislação da UE;

Or. it

Alteração 167
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 5
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Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que os Estados-Membros que 
decidam abrir o seu setor de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

Or. en

Alteração 168
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus setores de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

Or. de

Alteração 169
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo a 
operadores privados devem assegurar 
procedimentos de licenciamento que 
cumpram os princípios gerais de 
transparência, igualdade de tratamento e 
segurança jurídica, conforme definido na 
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jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia;

Or. en

Alteração 170
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que os Estados-Membros que 
procuram abrir o seu setor de jogo em 
linha devem, uma vez que este não é 
obrigatório nos termos da legislação da 
UE, assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;  

Or. el

Alteração 171
Phil Prendergast

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram o seu regime de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento de 
licenciamento transparente com base em 
critérios e objetivos não discriminatórios, 
em plena conformidade com a legislação 
da UE;

Or. en
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Alteração 172
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que os Estados-Membros que 
abram os seus mercados de jogo em linha 
devem assegurar um procedimento 
transparente com base em critérios e 
objetivos não discriminatórios, em plena 
conformidade com a legislação da UE;

5. Salienta que o setor de jogo em linha 
dos Estados-Membros deve estar em plena 
conformidade com a legislação da UE;

Or. en

Alteração 173
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta que os Estados-Membros
que estão sujeitos a processos de infração 
pendentes não podem aplicar medidas de 
aplicação reativas contra operadores 
licenciados noutro Estado-Membro por 
oferecerem serviços de jogo na sua 
jurisdição;

Or. en

Alteração 174
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

5-A. Realça a importância de definir 
conjuntamente a noção de operadores 
legais, por forma a que os 
Estados-Membros autorizem apenas 
operadores que cumpram pelo menos os 
requisitos a seguir indicados e, assim, 
sejam considerados legais: 
a) O operador deve dispor de uma licença 
emitida no Estado-Membro do jogador;
b) Um operador que solicita uma 
autorização num Estado-Membro não 
incorre em infração da lei noutro 
Estado-Membro da União Europeia;
c) O operador está em conformidade com 
o direito da União.

Or. en

Alteração 175
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Adverte para a necessidade de 
introdução de um princípio segundo o 
qual nenhuma empresa de jogo pode 
operar num Estado-Membro se esta 
mesma empresa operar em violação das 
leis noutro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 176
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

5-B. Convida o Estados-Membros a 
obrigarem os operadores que dispõem de 
uma licença dos Estados-Membros a 
colocarem numa posição de destaque no 
seu sítio Web o logótipo da autoridade 
reguladora;

Or. en

Alteração 177
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Saúda a iniciativa da Comissão de 
criar um grupo de peritos no domínio do 
jogo para trocar experiências e boas 
práticas, bem como prestar 
aconselhamento e facultar conhecimentos 
especializados na preparação de 
iniciativas da UE, designadamente 
recomendações sobre proteção comum 
dos consumidores, publicidade 
responsável e melhores práticas na 
prevenção e combate à viciação de 
resultados associada às apostas;

Or. en

Alteração 178
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 5-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-C. Constata que a disponibilidade de 
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serviços de jogo em linha legais e 
responsáveis pode reduzir os custos 
sociais dos efeitos nocivos e indesejáveis 
de atividades de jogo; 
(A presente alteração é semelhante ao 
n.º 10 original.)

Or. en

Alteração 179
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços 
de jogo em linha e a Comissão a 
facilitarem, tanto quanto possível, o fluxo 
de dados entre as entidades reguladoras 
dos Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de
autoexclusão na UE;

Suprimido

Or. nl

Alteração 180
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir o
estabelecimento de um sistema comum de 

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de partilhar as 
melhores práticas e informações relativas 
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identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

ao estabelecimento de um sistema comum 
e eficiente de identificação dos jogadores,
bem como o estabelecimento de listas 
brancas e negras de operadores e de
mecanismos de autoexclusão;

Or. es

Alteração 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, a partilha de 
informações e melhores práticas, bem 
como o fluxo de dados entre as entidades 
reguladoras dos Estados-Membros, a fim 
de permitir o estabelecimento de um 
sistema comum de identificação dos 
jogadores, medidas adequadas contra a 
oferta de jogo ilegal e fazer com que sejam 
aplicáveis mecanismos de autoexclusão na 
União;

Or. it

Alteração 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
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Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

Estados-Membros, a fim de permitir uma 
efetiva troca de melhores práticas e a 
correta aplicação das legislações 
nacionais, através da instauração de 
medidas efetivas de combate aos 
operadores ilegais, como a criação de 
listas brancas e negras de operadores e 
fazer com que sejam aplicáveis 
mecanismos de autoexclusão na UE;

Or. pt

Alteração 183
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem o 
fluxo de dados entre as entidades 
reguladoras dos Estados-Membros, a fim 
de permitir o estabelecimento de um 
sistema comum de identificação dos 
jogadores que seja eficaz, para viabilizar 
medidas contra operadores ilegais e
mecanismos de autoexclusão na UE;

Or. de

Alteração 184
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 

6. Exorta o grupo de peritos no domínio do
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
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Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

Estados-Membros, a fim de permitir ações 
conjuntas de combate à fraude, à viciação 
de resultados e aos operadores de jogo 
ilegais;

Or. en

Alteração 185
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de possibilitar o 
estabelecimento de sistemas eficientes de 
identificação dos jogadores, medidas de 
aplicação contra operadores ilegais, listas 
brancas e listas negras, bem como
mecanismos de autoexclusão que incluam 
limites pessoais de jogo aplicáveis na UE;

Or. en

Alteração 186
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem a 
partilha das melhores práticas e de 
informações entre as entidades reguladoras 
dos Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
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identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE; insta ainda os 
Estados-Membros a reatarem o diálogo 
sobre serviços de jogo em linha no fórum 
do grupo de trabalho do Conselho relativo 
ao estabelecimento de serviços;

Or. en

Alteração 187
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de partilharem as 
melhores práticas e informações, 
designadamente relativas a um sistema
eficiente de identificação dos jogadores, 
medidas coercivas contra operadores 
ilegais, bem como listas brancas, listas 
negras e mecanismos de autoexclusão;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem,
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem o 
intercâmbio de informações entre 
Estados-Membros, de forma a permitir a 
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Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

partilha de melhores práticas, por 
exemplo em relação à obrigatoriedade da 
identificação fiável dos jogadores, 
medidas coercivas contra operadores 
ilegais, bem como listas brancas, listas 
negras e mecanismos de autoexclusão;

Or. en

Alteração 189
Phil Prendergast

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir o 
estabelecimento de um sistema comum de 
identificação dos jogadores e fazer com 
que sejam aplicáveis mecanismos de 
autoexclusão na UE;

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de 
jogo em linha e a Comissão a facilitarem, 
tanto quanto possível, o fluxo de dados 
entre as entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, a fim de permitir a 
identificação dos jogadores, a aplicação 
de mecanismos de autoexclusão e a
execução das disposições aplicáveis;

Or. en

Alteração 190
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta a Comissão a incluir sempre 
peritos especializados em jogos 
problemáticos e patológicos nos grupos de 
peritos e nas consultas;

Or. cs
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Alteração 191
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Considera que em determinadas 
áreas, como a cooperação das 
administrações, a ação penal e a proteção 
dos consumidores, é conveniente uma 
abordagem europeia coordenada, para 
complementar regulamentos nacionais 
equilibrados;

Or. de

Alteração 192
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta a Comissão a estudar, 
juntamente com os Estados-Membros, as 
possibilidades de instituir uma 
interoperabilidade na UE entre registos 
nacionais de autoexclusão que incluam 
limites pessoais de jogo, acessíveis às 
autoridades nacionais e aos operadores de 
jogo licenciados, para que qualquer 
cliente que se autoexclua ou ultrapasse os 
seus limites de jogo num determinado 
operador de jogo possa autoexcluir-se de 
forma automática de todos os outros 
operadores de jogo licenciados;
(Constitui o n.º 13 do projeto de relatório 
original.)

Or. en
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Alteração 193
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Saúda o anúncio da Comissão 
relativamente ao estudo das possibilidades 
oferecidas pelo Regulamento IMI para 
englobar o intercâmbio de 
informações/cooperação entre os 
Estados-Membros até 2013; além disso, 
incita a Comissão a prever a inclusão do 
jogo em quadros jurídicos existentes para 
a cooperação entre autoridades nacionais, 
por exemplo no domínio da proteção dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 194
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Convida o grupo de peritos em 
serviços de jogo em linha e a Comissão a 
facilitarem o fluxo de dados entre as 
entidades reguladoras dos 
Estados-Membros, para acelerar o 
combate aos serviços de jogo ilegais;

Or. de

Alteração 195
Ashley Fox
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Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Realça a necessidade de todos os 
Estados-Membros cooperarem de forma 
estreita no sentido de enfrentarem os 
desafios comuns suscitados pela natureza 
intrinsecamente transfronteiriça do jogo 
em linha, tais como a identificação de 
operadores ilegais em linha e o combate 
ao branqueamento de capitais;

Or. en

Alteração 196
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta a necessidade de uma 
cooperação mais próxima entre os 
Estados-Membros, nomeadamente no que 
se refere à proteção do consumidor e às 
medidas para deter os operadores ilícitos;

Or. el

Alteração 197
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Entende que normas comuns 
aplicáveis aos jogos em linha devem 
prever os direitos e deveres dos 
prestadores de serviços e dos 
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consumidores, assegurando, 
designadamente, um elevado nível de 
proteção dos jogadores, em particular de 
menores e de outras pessoas vulneráveis; 
exorta as associações europeias de 
operadores de jogo a criarem e adotarem 
códigos de conduta de autorregulação, 
incluindo, entre outros, a obrigação de 
respeitar as leis em todos os 
Estados-Membros e as regras para evitar 
publicidade imprópria;
(Constitui o n.º 15 do projeto de relatório 
original.)

Or. en

Alteração 198
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Entende que a cooperação a nível 
europeu e a partilha das melhores 
práticas entre peritos nacionais do setor 
social e da saúde, que se dedicam à 
problemática do jogo patológico e 
problemático, deveriam ser reforçadas;

Or. cs

Alteração 199
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C. Exorta o grupo de peritos em 
serviços de jogo em linha e a Comissão a 
facilitarem, tanto quanto possível, o fluxo 
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de dados entre as entidades reguladoras 
dos Estados-Membros, a fim de 
possibilitar o estabelecimento de sistemas 
eficientes, obrigatórios e fiáveis de 
identificação dos jogadores, medidas de 
aplicação contra operadores ilegais, listas 
brancas e listas negras, bem como 
mecanismos de autoexclusão que incluam 
limites pessoais de jogo aplicáveis na UE;

Or. en

Alteração 200
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Encoraja os Estados-Membros, no 
contexto do grupo de peritos, a 
trabalharem em estreita cooperação com 
a Comissão e entre si no sentido de 
executarem o plano de ação previsto na 
comunicação sobre os jogos em linha;

Suprimido

(Um plano de ação não pode ser executado 
pelos Estados-Membros.)

Or. en

Alteração 201
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Encoraja os Estados Membros, no 
contexto do grupo de peritos, a 
trabalharem em estreita cooperação com 
a Comissão e entre si no sentido de 
executarem o plano de ação previsto na 

Suprimido
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comunicação sobre os jogos em linha;

Or. nl

Alteração 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Encoraja os Estados-Membros, no 
contexto do grupo de peritos, a trabalharem 
em estreita cooperação com a Comissão e 
entre si no sentido de executarem o plano 
de ação previsto na comunicação sobre os 
jogos em linha;

7. Encoraja os Estados-Membros, no 
contexto do grupo de peritos, a trabalharem 
em estreita cooperação com a Comissão e 
entre si no sentido de coordenarem as 
atividades destinadas a combater a oferta 
não autorizada de serviços de jogo 
transfronteiriços e executarem o plano de 
ação previsto na comunicação sobre os 
jogos em linha;

Or. it

Alteração 203
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Insta a Comissão a tomar medidas 
no sentido de o grupo de peritos 
beneficiar de conhecimentos 
especializados tão abrangentes quanto 
possível na realização do seu trabalho, 
incluindo consultas sobre melhores 
práticas junto de países terceiros bem 
regulamentados e de operadores de jogo, 
se necessário;

Or. en
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Alteração 204
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo 
de peritos trabalhe para eliminar 
exigências administrativas desnecessárias 
que impedem os operadores legais de 
jogos em linha de oferecerem os seus 
serviços aos consumidores;

Suprimido

Or. it

Alteração 205
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo 
de peritos trabalhe para eliminar 
exigências administrativas desnecessárias 
que impedem os operadores legais de 
jogos em linha de oferecerem os seus 
serviços aos consumidores;

Suprimido

Or. en

Alteração 206
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo 
de peritos trabalhe para eliminar 
exigências administrativas desnecessárias 
que impedem os operadores legais de 
jogos em linha de oferecerem os seus 
serviços aos consumidores;

Suprimido

Or. de

Alteração 207
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo 
de peritos trabalhe para eliminar 
exigências administrativas desnecessárias 
que impedem os operadores legais de 
jogos em linha de oferecerem os seus 
serviços aos consumidores;

Suprimido

Or. fr

Alteração 208
Nora Berra

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância do grupo de 
peritos como um passo no sentido da 
cooperação entre Estados-Membros e a 
Comissão;
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Or. en

Alteração 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias nos 
sistemas nacionais de licenças e que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

Or. it

Alteração 210
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que
aumentam os custos para os operadores 
legais de jogos em linha quando entram 
em novos mercados;

Or. en

Alteração 211
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe no sentido de 
procedimentos mais transparentes e para 
eliminar exigências administrativas 
desnecessárias nos Estados-Membros que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

Or. en

Alteração 212
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância do grupo de 
peritos para a cooperação entre os 
Estados-Membros e a Comissão 
Europeia;

Or. de

Alteração 213
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 

8. (Não se aplica à versão portuguesa.)
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consumidores;

Or. de

Alteração 214
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas duplicadas e 
desnecessárias que impedem os operadores 
legais de jogos em linha de oferecerem os 
seus serviços aos consumidores;

Or. en

Alteração 215
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe em prol da proteção dos 
cidadãos contra dependências do jogo, 
eliminando simultaneamente exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços;

Or. en

Alteração 216
Christel Schaldemose
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Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias em todos os 
sistemas de licenciamento, que impedem 
os operadores legais de jogos em linha de 
oferecerem os seus serviços aos 
consumidores, sendo que, no entanto, a 
redução das exigências administrativas 
não deve, em caso algum, comprometer a 
proteção dos consumidores;

Or. en

Alteração 217
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância deste grupo de 
peritos para estimular a cooperação entre 
Estados-Membros, a fim de impedir que 
os operadores ilegais de jogos em linha 
ofereçam os seus serviços aos 
consumidores;

Or. en

Alteração 218
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo 8. Insta os Estados-Membros a 
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de peritos trabalhe para eliminar 
exigências administrativas desnecessárias 
que impedem os operadores legais de jogos 
em linha de oferecerem os seus serviços 
aos consumidores;

trabalharem para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

Or. nl

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

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a importância de que o grupo de 
peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que 
impedem os operadores legais de jogos em 
linha de oferecerem os seus serviços aos 
consumidores;

8. Salienta a importância do grupo de 
peritos como um passo no sentido da 
cooperação entre Estados-Membros e a 
Comissão;

Or. en

Alteração 220
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Regista que as iniciativas de 
autorregulação podem servir como 
contributos válidos para a identificação 
do conteúdo de normas comuns; reafirma 
a sua posição de que, num setor tão 
sensível como o do jogo, a autorregulação 
por parte do setor apenas pode 
complementar, e não substituir, as 
regulamentações nacionais;
(Constitui o n.º 19 do projeto de relatório 
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original.)

Or. en

Alteração 221
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

Suprimido

Or. en

Alteração 222
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

Suprimido

Or. nl

Alteração 223
Philippe Juvin



PE508.193v02-00 104/200 AM\933917PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

Suprimido

Or. en

Alteração 224
Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

Suprimido

Or. en

Alteração 225
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder fazer um 
intercâmbio das melhores práticas que 
facilitem a aplicação das licenças 
nacionais, incluindo normas técnicas 
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aplicáveis ao equipamento de jogo; aplicáveis ao equipamento de jogo;

Or. en

Alteração 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

9. Exorta as entidades reguladoras 
nacionais a partilharem informações e 
melhores práticas que facilitem a 
aplicação das licenças nacionais, incluindo 
o acordo relativo às normas técnicas de 
base para a certificação de equipamento 
de jogo;

Or. it

Alteração 227
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

9. Insta as entidades reguladoras nacionais 
a acordarem cláusulas de equivalência que 
facilitem os pedidos de licenças nacionais 
relativamente às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo e aos 
requisitos legais específicos para os 
operadores económicos, se for caso disso;

Or. en

Alteração 228
Christofer Fjellner
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Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

9. Exorta as entidades reguladoras 
nacionais a acordarem cláusulas de 
equivalência que facilitem a aplicação das 
licenças de jogo, incluindo um acordo 
relativo às normas técnicas aplicáveis ao 
equipamento de jogo;

Or. en

Alteração 229
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais competentes devem poder fazer 
um intercâmbio de melhores práticas, que 
facilitem a aplicação das licenças 
nacionais, incluindo no que se refere às
normas técnicas aplicáveis ao equipamento 
de jogo;

Or. en

Alteração 230
Nora Berra

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 

9. Entende que os acordos comuns entre 
as entidades reguladoras nacionais, 
incluindo acordos no domínio da 
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das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

aplicação das licenças nacionais e 
medidas coercivas contra ofertas ilegais, 
normas técnicas e equipamento de jogo, 
sistemas de identificação e antifraude, 
avaliação dos potenciais riscos de todos os 
produtos de jogo e moderadores de jogo, 
contribuem para aumentar o nível de 
regulamentação na UE, a segurança e a 
proteção dos cidadãos, nomeadamente 
menores e pessoas vulneráveis;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais devem poder acordar cláusulas 
de equivalência que facilitem a aplicação 
das licenças nacionais, incluindo um 
acordo relativo às normas técnicas 
aplicáveis ao equipamento de jogo;

9. Entende que as entidades reguladoras 
nacionais competentes devem poder fazer 
um intercâmbio de melhores práticas, que 
facilitem a aplicação das licenças 
nacionais, incluindo no que se refere às 
normas técnicas e ao equipamento de jogo; 
e insta as autoridades reguladoras 
nacionais competentes a adotarem um 
princípio regulamentar, segundo o qual 
uma empresa de jogos só possa operar (ou 
pedir a necessária licença nacional) num 
Estado-Membro se não operar em 
violação da lei em nenhum outro 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 232
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

9-A. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça;
(Constitui o n.º 16 do projeto de relatório 
original.)

Or. en

Alteração 233
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Frisa o interesse de certos países da 
União continuarem a trabalhar de forma 
mais estreita, a fim de enfrentarem de 
modo mais eficaz, no futuro próximo, os 
desafios transfronteiriços relacionados 
com o jogo; convida estes países a 
considerarem a possibilidade de reforçar 
a cooperação, conforme previsto no 
artigo 20.º do TUE e nos artigos 326.º e 
334.º do TFUE;

Or. en

Alteração 234
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta-se ciente da importância 
das receitas decorrentes das atividades 
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tradicionais de jogo para fins desportivos 
e outros de caráter solidário; declara que 
os novos desenvolvimentos no âmbito das 
atividades de jogo em linha não devem, de 
forma alguma, reduzir essas receitas;

Or. en

Alteração 235
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Subtítulo 3

Proposta de resolução Alteração

Proteção dos consumidores Suprimido
(Este capítulo está incluído no primeiro 
capítulo.)

Or. en

Alteração 236
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de 
serviços de jogo em linha, uma vez que, 
sem essa oferta, os consumidores estarão 
mais tentados a recorrer a sítios de jogo 
em linha não fiáveis;

Suprimido

Or. cs

Alteração 237
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de 
serviços de jogo em linha, uma vez que, 
sem essa oferta, os consumidores estarão 
mais tentados a recorrer a sítios de jogo 
em linha não fiáveis;

Suprimido

(O presente número foi transferido para o 
segundo capítulo.)

Or. en

Alteração 238
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

10. Considera que, no interesse da 
proteção dos consumidores, é necessária 
uma oferta legal de serviços de jogo em 
linha, uma vez que, sem essa oferta, os 
consumidores poderão estar mais tentados 
a recorrer a sítios de jogo em linha ilícitos;

Or. nl

Alteração 239
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em 
linha não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, definida por cada 
Estado-Membro, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer aos operadores de jogo 
ilícitos;

Or. es

Alteração 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em 
linha não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, 
sobretudo dos mais vulneráveis, mas 
também para evitar que estes recorram a 
sítios de jogo em linha não fiáveis, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha e uma publicidade 
responsável que alerte para os riscos de 
perturbações graves;

Or. it

Alteração 241
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 10. Concorda com a Comissão em que, no 
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interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta atrativa de serviços 
de jogo em linha regulados, uma vez que, 
sem essa oferta, os consumidores estarão 
mais tentados a recorrer a sítios de jogo em 
linha não regulados;

Or. en

Alteração 242
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em 
linha não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a operadores de jogo 
ilegais;

Or. de

Alteração 243
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de 
serviços de jogo em linha, uma vez que, 
sem essa oferta, os consumidores estarão 
mais tentados a recorrer a sítios de jogo 
em linha não fiáveis;

10. Remete para a jurisprudência 
constante do TJUE segundo a qual a 
organização de jogos não é uma atividade 
económica tradicional que, por razões 
imperiosas de interesse geral, os 
Estados-Membros possam limitar através 
de monopólios ou sistemas de licenças ou 
proibir total ou parcialmente;
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Or. de

Alteração 244
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em 
linha não fiáveis;

10. Insta a Comissão a apresentar dados 
científicos que sustentem o seu argumento 
segundo o qual, no interesse da proteção 
dos consumidores, é necessária uma oferta 
razoável de serviços de jogo em linha;

Or. en

Alteração 245
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que, no 
sentido de assegurar um nível elevado de 
proteção dos consumidores, pode ser
necessária uma oferta razoável e legal de 
serviços de jogo em linha, sendo esta 
determinada pelos Estados-Membros em 
conformidade com o direito da UE, com 
um nível e tipo de publicidade responsável 
nos Estados-Membros, uma vez que, sem 
essa oferta, alguns consumidores estarão 
mais tentados a recorrer a sítios de jogo em 
linha ilegais;

Or. en
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Alteração 246
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta devidamente 
regulada de serviços de jogo em linha, 
conforme definido por cada 
Estado-Membro, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a operadores de jogo 
em linha ilegais;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta devidamente 
regulada de serviços de jogo em linha, 
uma vez que, sem essa oferta, os 
consumidores estarão mais tentados a 
recorrer a operadores de jogo em linha 
ilegais;

Or. en

Alteração 248
Phil Prendergast

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em 
linha não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que uma 
oferta razoável de serviços de jogo em 
linha pode contribuir para a proteção dos 
consumidores, na medida em que estes 
podem recorrer a prestadores de serviços
de jogo em linha ilegais;

Or. en

Alteração 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, definida por cada 
Estado-Membro, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a operadores de jogo
em linha ilegais;

Or. en

Alteração 250
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha, uma vez que, sem essa 

10. Concorda com a Comissão em que, no 
interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços 
de jogo em linha especificada por cada 
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oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

Estado-Membro, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais 
tentados a recorrer a sítios de jogo em linha 
não fiáveis;

Or. el

Alteração 251
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Observa que, uma vez que não 
existe qualquer proteção para os menores 
e consumidores vulneráveis contra a 
publicidade de operadores de jogo em 
linha apresentada durante o dia e 
relacionada com eventos desportivos, 
devem ser estabelecidas normas rigorosas 
relativamente ao limite para a quantidade 
de publicidade a operadores de jogo em 
linha;

Or. en

Alteração 252
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a estabelecerem regras 
comuns a nível europeu no setor dos jogos 
em linha relativas à identificação dos 
clientes, ao impedimento da participação 
dos menores em jogos e à garantia de 
eficácia das normas em matéria de 
proibição do jogo, especialmente para 
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proteger os consumidores e combater a
criminalidade;

Or. de

Alteração 253
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Considera que a iniciativa de adotar 
uma recomendação sobre a proteção dos 
consumidores constitui um passo 
pragmático na direção certa, atendendo 
às diferenças consideráveis que existem 
entre sistemas nacionais; reitera a sua 
alegação de que, em virtude da natureza 
transfronteiriça da Internet, existe uma 
clara necessidade de normas comuns no 
domínio da proteção dos consumidores no 
mercado interno; insta a Comissão a 
avaliar de forma crítica, após um período 
de dois anos, se as medidas aplicadas 
foram eficazes e se são necessárias 
medidas adicionais, possivelmente de 
âmbito legislativo, a nível da UE; 

Or. en

Alteração 254
Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Exorta os Estados-Membros a 
tomar medidas eficazes para impedir a 
oferta ilegal de serviços de jogo em linha; 
apoia, a este respeito, a introdução de um 
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princípio regulamentar segundo o 
qual um operador de jogo em linha só 
pode operar num Estado-Membro se as 
suas atividades não infringirem a 
legislação de qualquer outro 
Estado-Membro da UE;

Or. fr

Alteração 255
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Considera que existe uma relação 
perigosa entre as situações de crise 
económica mais acentuada e o aumento 
do jogo; salienta que a gravidade da atual 
conjuntura social e económica contribuiu 
para a sua difusão exponencial, em 
especial entre os segmentos mais 
carenciados da população e, por 
conseguinte, entende ser necessário um 
acompanhamento permanente do 
fenómeno da dependência e das 
perturbações relacionadas com o jogo;

Or. it

Alteração 256
Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10 -B. Enfatiza a necessidade de informar 
melhor os consumidores acerca da 
distinção entre oferta legal e oferta ilegal, 
bem como sobre os riscos a que esta 



AM\933917PT.doc 119/200 PE508.193v02-00

PT

última os expõe; neste sentido, exorta a 
Comissão a promover o intercâmbio de 
boas práticas entre os Estados-Membros
sobre a criação de listas «negras» de 
operadores ilícitos e de listas «brancas» 
de operadores legais no seu território;

Or. fr

Alteração 257
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a 
estudar medidas a nível da UE que 
protejam os consumidores vulneráveis, 
tais como a cooperação formal entre as 
entidades reguladoras e a introdução de 
uma marca de confiança em linha para 
operadores legais;

Suprimido

Or. nl

Alteração 258
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a 
estudar medidas a nível da UE que 
protejam os consumidores vulneráveis, 
tais como a cooperação formal entre as 
entidades reguladoras e a introdução de 
uma marca de confiança em linha para 
operadores legais;

Suprimido

(O presente número foi transferido para o 
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primeiro capítulo.)

Or. en

Alteração 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras;

Or. it

Alteração 260
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores
legais;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
ações a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras;

Or. it

Alteração 261
Sabine Verheyen
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta os Estados-Membros a 
continuarem a estudar medidas a nível 
europeu que protejam os consumidores 
vulneráveis, sobretudo os menores, e a 
garantirem uma verificação da idade e da 
identidade e a impedirem que jogadores 
menores tenham acesso a jogos em linha;

Or. de

Alteração 262
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
intensamente novas possíveis medidas que 
protejam os consumidores vulneráveis, tais 
como a cooperação formal entre as 
entidades reguladoras, o estabelecimento 
de limites superiores rigorosos, o aumento 
da informação, instrumentos de 
autorregulação, referências a programas 
de prevenção e de tratamento, 
regulamentação da publicidade enganosa
e a introdução de uma marca de confiança 
em linha para operadores legais, assim 
como insta a Comissão a avaliar a 
eficácia das medidas em vigor a nível da 
UE;

apoia, neste contexto, a Comissão na sua 
intenção de publicar, em 2013, as
recomendações anunciadas sobre a 
proteção comum dos consumidores e 
sobre publicidade socialmente 
responsável, e insta a Comissão a 
concentrar-se em medidas que levem à 
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prevenção dos fenómenos negativos 
associados ao jogo patológico;

Or. cs

Alteração 263
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
ações a nível da UE que protejam os 
consumidores, entre estes consumidores 
vulneráveis tais como menores, incluindo 
a cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 264
Philippe Juvin

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Reitera que, independentemente da 
forma como os Estados-Membros
decidirem organizar e regular a oferta de 
serviços de jogo em linha a nível 
nacional, deve ser assegurado um nível 
elevado de proteção dos consumidores a 
nível da UE; insta a Comissão a propor
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores, nomeadamente menores e 
outras pessoas vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras nacionais e a introdução de 
uma marca de confiança em linha para 
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operadores legais;

Or. en

Alteração 265
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros a 
continuarem a estudar medidas que 
protejam os menores e outros jogadores 
vulneráveis;

Or. en

Alteração 266
Nora Berra

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação entre as autoridades nacionais 
competentes, e a convidar os 
Estados-Membros a obrigarem os 
operadores que possuem uma licença do 
Estado-Membro a colocarem numa 
posição de destaque fixa no seu sítio Web 
o logótipo da autoridade reguladora;

Or. en
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Alteração 267
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
ações que protejam os consumidores 
vulneráveis, tais como a cooperação entre 
as autoridades nacionais competentes;

Or. en

Alteração 268
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão a elaborar medidas 
vinculativas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais; além disso, devem ser estabelecidas 
medidas relativas à frequência de jogo 
(um intervalo mínimo de sete segundos 
entre jogos, em geral, mesmo quando se 
joga em várias janelas ou se participa em 
vários jogos do mesmo operador de jogos), 
a utilização de limites voluntários através 
de limites de pagamento mensais fixos e a 
limitação do tempo de jogo a quatro horas 
por dia e por jogador, no máximo;

Or. de
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Alteração 269
Phil Prendergast

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação formal entre as entidades 
reguladoras e a introdução de uma marca 
de confiança em linha para operadores 
legais;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar 
medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a 
cooperação contínua entre as autoridades 
nacionais competentes e a introdução de 
uma marca de confiança em linha para 
operadores legais;

Or. en

Alteração 270
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 11 – ponto 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(1) Insta a Comissão a considerar 
propostas relativas a legislação sobre 
proteção dos consumidores, exigindo, no 
mínimo, aos operadores no mercado 
interno que disponibilizem condições que 
permitam aos consumidores gerir os seus 
métodos de jogo, incluindo autoexclusão e 
limites de tempo e de perdas;

Or. en

Alteração 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)



PE508.193v02-00 126/200 AM\933917PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

11-A. Salienta a importância de 
salvaguardar que parte considerável das 
receitas do jogo continuem a reverter para 
causas sociais e socioeconómicas de 
interesse público nos Estados-Membros; 
sublinha a contribuição que as Lotarias e 
os Casinos têm para esse fim, requerendo 
que qualquer abordagem europeia no 
setor do jogo tenha esta especificidade na 
devida consideração;

Or. pt

Alteração 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Reitera que a proteção dos 
consumidores, designadamente, mediante 
o impedimento do jogo por parte de 
menores e a salvaguarda de pessoas 
vulneráveis, bem como o combate ao jogo 
compulsivo, por exemplo com a 
introdução de moderadores no jogo em 
linha, deve ser o objetivo prioritário de 
todas as ações comuns da UE no setor do 
jogo em linha;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Solicita à Comissão que estude o 
que pode ser feito para acabar com a 
prática de algumas empresas baseadas 
noutro Estado-Membro que 
comercializam serviços de jogo em linha, 
por exemplo via televisão por satélite ou 
campanhas de publicidade, num 
Estado-Membro onde não têm licença 
para oferecer os seus serviços;

Or. en

Alteração 274
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Considera que a publicidade ao 
jogo é muitas vezes falsa e enganosa e 
pode fomentar comportamentos pouco 
saudáveis e nocivos; entende, por 
conseguinte, que esta prática deveria 
tornar-se mais responsável e ser regulada 
a fim de limitar os seus efeitos mais 
invasivos, que afetam principalmente os 
mais vulneráveis;

Or. it

Alteração 275
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Considera que a publicidade ao 
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jogo é muitas vezes falsa e enganosa e 
pode fomentar comportamentos pouco 
saudáveis e nocivos; entende, por 
conseguinte, que esta prática deveria 
tornar-se mais responsável e ser regulada 
a fim de limitar os seus efeitos mais 
invasivos, que afetam principalmente os 
mais vulneráveis;

Or. it

Alteração 276
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito 
inquantificável do jogo compulsivo indica 
que são necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros a realizarem 
estudos adicionais que permitam 
compreender o problema do jogo;

Suprimido

(O presente número foi transferido para o 
primeiro capítulo.)

Or. en

Alteração 277
Nora Berra

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito inquantificável 
do jogo compulsivo indica que são 
necessários estudos e dados suplementares 
e, por conseguinte, convida todos os 
Estados-Membros a realizarem estudos 

12. Considera que a dimensão
inquantificável do jogo compulsivo impõe
estudos e dados suplementares e, por 
conseguinte, convida todos os 
Estados-Membros a realizarem estudos 



AM\933917PT.doc 129/200 PE508.193v02-00

PT

adicionais que permitam compreender o 
problema do jogo;

adicionais que permitam compreender o 
problema do jogo; insta a Comissão a 
incentivar a criação de uma rede de 
organizações nacionais pertinentes, que 
realize estudos e investigação neste 
domínio, e ministre formação e 
tratamento para a dependência do jogo, e 
recomenda ainda aos Estados-Membros
que realizem inquéritos sobre a 
prevalência anual, além de recolherem e 
promoverem a recolha de fontes 
independentes de estatísticas sobre 
dependência do jogo e a realização de 
estudos sobre as suas consequências 
dramáticas a nível social e financeiro 
para jogadores patológicos;

Or. en

Alteração 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito inquantificável 
do jogo compulsivo indica que são 
necessários estudos e dados suplementares 
e, por conseguinte, convida todos os 
Estados-Membros a realizarem estudos 
adicionais que permitam compreender o 
problema do jogo;

12. Considera que o âmbito inquantificável 
do jogo compulsivo e das perturbações 
associadas indica que são necessários 
estudos e dados suplementares e, por 
conseguinte, convida todos os 
Estados-Membros a realizarem estudos 
adicionais que permitam compreender o 
problema do jogo e os custos sociais daí 
decorrentes;

Or. it

Alteração 279
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 12
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Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito
inquantificável do jogo compulsivo indica 
que são necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros a realizarem 
estudos adicionais que permitam 
compreender o problema do jogo;

12. Considera que são necessários estudos
e dados suplementares, de modo a 
quantificar o jogo compulsivo e os riscos 
associados a diferentes formas de jogo; 
saúda os vários projetos de investigação 
em curso e previstos financiados pela UE, 
que procuram recolher evidências 
científicas objetivas que ajudarão os 
decisores políticos a identificar medidas 
eficazes para a prevenção e o tratamento 
da dependência do jogo; convida todos os 
Estados-Membros a complementarem 
estas atividades e a realizarem estudos 
adicionais que permitam compreender o 
problema do jogo, se possível, de uma 
forma coordenada;

Or. en

Alteração 280
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito 
inquantificável do jogo compulsivo indica 
que são necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros a realizarem 
estudos adicionais que permitam 
compreender o problema do jogo;

12. Tendo em conta os riscos elevados de 
dependência do jogo, insta a Comissão a 
prever medidas harmonizadas e 
vinculativas, a fim de dissuadir 
eficazmente os consumidores de 
recorrerem ao jogo em linha, bem como 
de prevenir perturbações associadas ao 
jogo através de um reforço da proteção a 
menores e a outros grupos vulneráveis 
relativamente ao acesso ao jogo. Por 
conseguinte, convida todos os 
Estados-Membros a realizarem estudos 
adicionais que permitam compreender o 
problema do jogo;

Or. en
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Alteração 281
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito 
inquantificável do jogo compulsivo indica 
que são necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros a realizarem 
estudos adicionais que permitam 
compreender o problema do jogo;

12. Insta os Estados-Membros a 
continuarem a realizar estudos sobre a 
investigação, a ocorrência, o surgimento e 
o tratamento da dependência do jogo e a 
utilizarem os dados disponíveis para 
estabelecer um nível elevado de proteção 
dos consumidores;

Or. cs

Alteração 282
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito 
inquantificável do jogo compulsivo indica 
que são necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros a realizarem 
estudos adicionais que permitam 
compreender o problema do jogo;

12. Salienta que o jogo compulsivo 
constitui efetivamente um distúrbio 
comportamental; considera que o âmbito 
do jogo compulsivo indica que são 
urgentemente necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros e a Comissão a 
realizarem estudos adicionais que 
permitam compreender o problema do 
jogo;

Or. en

Alteração 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito
inquantificável do jogo compulsivo indica 
que são necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros a realizarem 
estudos adicionais que permitam 
compreender o problema do jogo;

12. Considera que o jogo compulsivo 
requer estudos e dados suplementares e, 
por conseguinte, convida todos os 
Estados-Membros a realizarem sistemática 
e periodicamente estudos adicionais que 
permitam compreender o problema do 
jogo;

Or. en

Alteração 284
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que o âmbito 
inquantificável do jogo compulsivo indica 
que são necessários estudos e dados 
suplementares e, por conseguinte, convida 
todos os Estados-Membros a realizarem 
estudos adicionais que permitam 
compreender o problema do jogo;

12. Considera que cabe aos 
Estados-Membros reconhecerem a 
existência e a dimensão do problema do 
jogo;

Or. nl

Alteração 285
Nora Berra

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Solicita uma regulamentação 
rigorosa ou a proibição, após uma 
avaliação realizada a nível de cada 
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Estado-Membro, de formas perigosas de 
jogo;

Or. en

Alteração 286
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Recomenda aos Estados-Membros
que estabeleçam uma percentagem 
mínima das receitas de jogo que deverão 
ser destinadas a organizações que 
trabalham na prevenção da dependência e 
no aconselhamento em matéria de 
dependência;

Or. de

Alteração 287
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Recomenda a introdução de um 
fundo e de uma taxa para operadores de 
jogos destinados à prevenção da 
dependência; esta taxa deverá situar-se 
entre 1 e 3 % do volume de negócios 
anual;

Or. de

Alteração 288
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera que o jogo em linha e a 
facilidade de acesso ao mesmo são 
suscetíveis de dificultar a perceção real 
das perdas pelo jogador e, também por 
este motivo, entende ser necessária uma 
regulamentação estrita dos limites de 
depósito e de despesa;

Or. it

Alteração 289
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera que o jogo em linha e a 
facilidade de acesso ao mesmo são 
suscetíveis de dificultar a perceção real 
das perdas pelo jogador e, também por 
este motivo, entende ser necessária uma 
regulamentação estrita dos limites de 
depósito e de despesa;

Or. it

Alteração 290
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 

Suprimido
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registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-
se de um determinado operador de jogo 
possa autoexcluir-se de forma automática 
de todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

Or. nl

Alteração 291
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-
se de um determinado operador de jogo 
possa autoexcluir-se de forma automática 
de todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

Suprimido

(O presente número foi transferido para o 
primeiro capítulo.)

Or. en

Alteração 292
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 

13. Exorta a Comissão a estudar a 
possibilidade de criar um registo de 
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registo de autoexclusão a nível da UE,
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

autoexclusão a nível da UE, acessível às 
autoridades nacionais e aos operadores de 
jogo licenciados, para que qualquer cliente 
que decida autoexcluir-se de um 
determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

Or. en

Alteração 293
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de
todos os outros operadores de jogo 
licenciados; sublinha que o princípio da 
autoexclusão deve ser completado com o 
fácil acesso a informações sobre ajuda 
profissional e com contactos de entidades 
de aconselhamento especializado nos 
Estados-Membros;

Or. cs

Alteração 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a avaliar, em 
colaboração com os Estados-Membros, 
incluindo através do grupo de peritos 
constituído para o efeito, a possibilidade 
de adotar ações e medidas que permitam 
criar um registo de autoexclusão acessível 
às autoridades nacionais e aos 
concessionários de jogo, para que qualquer 
cliente que decida autoexcluir-se de um 
determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros concessionários de jogo;

Or. it

Alteração 295
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a estudar a 
viabilidade de um registo de autoexclusão 
a nível da UE, acessível às autoridades 
nacionais e aos operadores de jogo 
licenciados, para que qualquer cliente que 
decida autoexcluir-se de um determinado 
operador de jogo possa autoexcluir-se de 
forma automática de todos os outros 
operadores de jogo licenciados; sublinha 
que qualquer mecanismo para o 
intercâmbio de informações pessoais 
sobre jogadores problemáticos tem de 
estar sujeito a normas rigorosas de 
proteção de dados;

Or. en
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Alteração 296
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a propor legislação 
que crie um registo de autoexclusão a nível 
da UE, acessível às autoridades nacionais e 
aos operadores de jogo licenciados, para 
que qualquer cliente que decida 
autoexcluir-se de um determinado operador 
de jogo possa autoexcluir-se de forma 
automática de todos os outros operadores 
de jogo licenciados;

Or. en

Alteração 297
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados; além disso, apela à Comissão 
que forneça um registo de autoexclusão 
comum em toda a UE, incluindo 
informações relativas ao montante 
jogado, perdido e ganho, bem como ao 
tempo de jogo total;

Or. en
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Alteração 298
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a apoiar a criação 
de um registo de autoexclusão a nível da 
UE, acessível às autoridades nacionais e 
aos operadores de jogo licenciados, para 
que qualquer cliente que decida 
autoexcluir-se de um determinado operador 
de jogo possa autoexcluir-se de forma 
automática de todos os outros operadores 
de jogo licenciados;

Or. en

Alteração 299
Konstantinos Poupakis

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a ponderar, em 
cooperação com os Estados-Membros, a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

Or. el



PE508.193v02-00 140/200 AM\933917PT.doc

PT

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

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a estudar 
juntamente com os Estados-Membros a 
possível criação de registos nacionais de 
autoexclusão acessíveis às autoridades 
nacionais e aos operadores de jogo 
licenciados, para que qualquer cliente que 
se autoexclua de um determinado operador 
de jogo possa autoexcluir-se de forma 
automática de todos os outros operadores 
de jogo licenciados;

Or. en

Alteração 301
Phil Prendergast

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a facilitar o 
reconhecimento e o acesso a registos 
nacionais de autoexclusão em todos os 
Estados-Membros pelas autoridades 
nacionais e aos operadores de jogo 
licenciados, para que qualquer cliente que 
decida autoexcluir-se de um determinado 
operador de jogo possa autoexcluir-se de 
forma automática de todos os outros 
operadores de jogo licenciados;

Or. en

Alteração 302
Robert Rochefort



AM\933917PT.doc 141/200 PE508.193v02-00

PT

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se 
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados; convida a Comissão a 
promover o intercâmbio de experiências e 
de boas práticas sobre como ajudar as 
pessoas dependentes do jogo;

Or. fr

Alteração 303
Wim van de Camp

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que decida autoexcluir-se
de um determinado operador de jogo possa 
autoexcluir-se de forma automática de 
todos os outros operadores de jogo 
licenciados;

13. Exorta a Comissão a ponderar a 
apresentação de legislação que crie um 
registo de autoexclusão a nível da UE, 
acessível às autoridades nacionais e aos 
operadores de jogo licenciados, para que 
qualquer cliente que se autoexclua de um 
determinado operador de jogo em linha 
possa autoexcluir-se de forma automática 
de todos os outros operadores de jogo em 
linha licenciados;

Or. en
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Alteração 304
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 13 – parágrafo 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

A fim de consciencializar os 
consumidores em relação à sua própria 
atividade de jogo, este registo deve 
mostrar ao consumidor todas estas 
informações relacionadas com o seu 
historial de jogo sempre que comece a 
jogar;

Or. en

Alteração 305
Ivo Belet, Piotr Borys

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Recomenda que seja feita uma clara 
distinção entre atividades de jogo e outras 
formas de entretenimento em linha; os 
serviços que combinem características 
distintivas do setor do jogo têm de ser 
enquadrados na legislação relevante em 
matéria de jogo e respeitar cabalmente os 
mecanismos de verificação de idade e de 
identidade;

Or. en

Alteração 306
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

13-A. Considera necessária uma 
intervenção específica para a proteção de 
menores e, por isso, acolhe 
favoravelmente a aplicação de regras que 
permitam verificar a idade e identidade 
dos jogadores, a fim de assegurar que os 
menores não tenham acesso aos jogos em 
linha;

Or. it

Alteração 307
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Considera necessária uma 
intervenção específica para a proteção de 
menores e, por isso, acolhe 
favoravelmente a aplicação de regras que 
permitam verificar a idade e identidade 
dos jogadores, a fim de assegurar que os 
menores não tenham acesso aos jogos em 
linha;

Or. it

Alteração 308
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Exorta a Comissão a continuar a 
estudar a possibilidade de adotar medidas 
a nível europeu para reforçar a proteção 
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dos consumidores, fornecendo-lhes 
informações suficientes sobre a oferta 
legal, incluindo uma cooperação 
estruturada entre as entidades 
reguladoras, bem como a introdução de 
uma marca de confiança em linha, 
obrigando os operadores legais a indicar 
especificamente a jurisdição em que estão 
licenciados;

Or. fr

Alteração 309
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de 
Normalização (CEN)1 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

Suprimido

(O presente número foi transferido para o 
terceiro capítulo.)

Or. en

Alteração 310
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 

Suprimido

                                               
1 CWA 16259:2011.



AM\933917PT.doc 145/200 PE508.193v02-00

PT

Comité Europeu de 
Normalização (CEN)1 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

Or. en

Alteração 311
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de Normalização 
(CEN)2 pode servir como base para a 
identificação do conteúdo de normas 
comuns;

14. Regista que as iniciativas 
autorreguladoras podem servir para 
contribuir para determinar o conteúdo de 
normas comuns; considera que, numa 
área tão sensível como o jogo, a 
autorregulação da indústria pode 
complementar, mas não substituir, as 
regulamentações nacionais;

Or. es

Alteração 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de Normalização 
(CEN)3 pode servir como base para a 
identificação do conteúdo de normas 

14. Regista que todas as iniciativas de 
autorregulação existentes devem ser 
avaliadas e podem servir como base para a 
identificação do conteúdo de normas 
comuns;

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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comuns;

Or. it

Alteração 313
Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)1 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

14. Observa que os mecanismos de 
autorregulação, como o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN)2, 
não surtiram qualquer efeito real;

Or. de

Alteração 314
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de Normalização 
(CEN)3 pode servir como base para a 
identificação do conteúdo de normas
comuns;

14. Regista que todas as iniciativas de 
autorregulação existentes devem ser 
avaliadas e podem servir como base para a 
identificação do conteúdo de normas 
comuns;

Or. it

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.



AM\933917PT.doc 147/200 PE508.193v02-00

PT

Alteração 315
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)1 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)2 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns, mas continua demasiado 
vago para garantir um nível elevado de 
proteção dos consumidores na União;
insta a Comissão a ponderar um maior 
desenvolvimento do acordo, baseando-se 
nas suas recomendações e envolvendo 
todas as partes interessadas pertinentes;

Or. en

Alteração 316
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)3 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

14. Entende que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN)4

pode servir como uma das fontes para a 
identificação do conteúdo de normas 
comuns;

Or. cs

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
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Alteração 317
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)1 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)2 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns; observa, contudo, que a 
autorregulação através de normas apenas 
pode complementar leis nacionais;

Or. en

Alteração 318
Nora Berra

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)3 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)4 pode servir como 
um contributo para a identificação do 
conteúdo de normas comuns;

Or. en

Alteração 319
Marc Tarabella

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN)1

pode servir como base para a 
identificação do conteúdo de normas 
comuns;

14. Regista que as iniciativas de 
autorregulação podem servir como 
contributos para a identificação do 
conteúdo de normas comuns;

reafirma a sua posição de que, num setor 
tão sensível como o do jogo, a 
autorregulação por parte do setor apenas 
pode complementar, e não substituir, as 
regulamentações nacionais; 

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico 
publicado em fevereiro de 2011 pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN)2

pode servir como base para a 
identificação do conteúdo de normas 
comuns;

14. Regista que as iniciativas de 
autorregulação podem servir como 
contributos para a identificação do 
conteúdo de normas comuns; reafirma a 
sua posição de que, num setor tão sensível 
como o do jogo, a autorregulação por 
parte do setor apenas pode complementar, 
e não substituir, as regulamentações 
nacionais;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)1 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns;

14. Regista que o acordo técnico publicado 
em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN)2 pode servir como 
base para a identificação do conteúdo de 
normas comuns; salienta, contudo, que a 
criação de normas de autorregulação 
neste setor continua subordinada aos 
regimes nacionais aplicáveis e ao 
princípio da subsidiariedade;

Or. en

Alteração 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Exorta a Comissão a ponderar a 
aplicação de um controlo de identificação 
obrigatório por uma terceira parte, a fim 
de excluir do jogo menores ou indivíduos 
que utilizem identidades falsas. Entre 
outros procedimentos, este controlo pode 
consistir na verificação do número de 
identificação da segurança social, de 
informação sobre a conta bancária ou de 
outro elemento de identificação único. 
Esta identificação deve ser efetuada antes 
de ocorrer qualquer atividade de jogo;

Or. en

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Alteração 323
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Considera necessária uma 
regulamentação europeia relativa ao jogo 
em linha, que vise harmonizar os 
diferentes sistemas nacionais atualmente 
existentes, mantendo como prioridade a 
proteção da saúde dos cidadãos europeus 
e assegurando um elevado nível de 
transparência da atividade e de proteção 
dos utilizadores; entende ser necessário 
que essa regulamentação inclua, entre 
outras coisas, a limitação e 
responsabilização da publicidade, a 
criação de sistemas eficazes de registo e 
verificação da identidade dos utilizadores, 
bem como mecanismos de controlo das 
operações monetárias e de limitação na 
concessão de crédito; 

Or. it

Alteração 324
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Considera necessário garantir uma 
maior segurança dos programas 
informáticos utilizados para a prática de 
jogos em linha e entende ser adequado 
adotar uma certificação mínima comum 
da UE para assegurar a adoção dos 
mesmos parâmetros e normas;
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Or. it

Alteração 325
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns 
aplicáveis aos jogos em linha devem 
prever os direitos e deveres dos 
prestadores de serviços e dos 
consumidores, nomeadamente através de 
medidas que assegurem um elevado nível 
de proteção dos jogadores, em particular 
de menores e de outras pessoas 
vulneráveis, e a prevenção de publicidade 
enganosa;

Suprimido

(O presente número foi transferido para o 
primeiro capítulo.)

Or. en

Alteração 326
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem incluir os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores (em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis), medidas 
coercivas que os Estados-Membros
necessitem de implementar para garantir 
um elevado nível de proteção dos 
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jogadores, bem como a prevenção de 
publicidade enganosa e a proibição de 
fazer publicidade para os operadores 
ilícitos;

Or. es

Alteração 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns
aplicáveis aos jogos em linha devem 
prever os direitos e deveres dos prestadores 
de serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que as recomendações 
relativas aos jogos em linha, a apresentar 
em breve pela Comissão, devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, bem como o 
combate às ofertas ilegais de jogo em 
linha, e devem incluir medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis; apela, 
igualmente, para que essas 
recomendações abranjam a limitação da 
publicidade a formas responsáveis, não 
enganosas e que alertem para os riscos de 
perturbações graves, bem como a 
proibição total de publicidade por 
operadores não autorizados;

Or. it

Alteração 328
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns 15. Entende que as recomendações 
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aplicáveis aos jogos em linha devem 
prever os direitos e deveres dos prestadores 
de serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

relativas aos jogos em linha, a apresentar 
em breve pela Comissão, devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, bem como o 
combate às ofertas ilegais de jogo em 
linha, e incluir medidas que assegurem um 
elevado nível de proteção dos jogadores, 
em particular de menores e de outras 
pessoas vulneráveis, a proibição de 
publicidade por operadores não 
autorizados e a prevenção de publicidade 
enganosa;

Or. it

Alteração 329
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que as normas comuns 
aplicáveis aos jogos em linha devem prever 
os direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis. Além disso, 
devem incluir restrições a nível da 
publicidade, por exemplo, mediante a 
garantia de que a publicidade do jogo 
apresenta informações factualmente 
corretas, não incita menores a jogar, não 
é apresentada em meios de comunicação 
claramente direcionados para menores e 
indica as restrições de idade;

Or. en

Alteração 330
Christel Schaldemose
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que as normas comuns 
aplicáveis aos jogos em linha podem
prever os direitos e deveres dos prestadores 
de serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos consumidores, em particular de 
menores e de outras pessoas vulneráveis, e 
a prevenção de publicidade enganosa e 
excessiva;

Or. en

Alteração 331
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que as ações comuns 
aplicáveis aos jogos em linha devem prever
os deveres dos prestadores de serviços, 
assegurando um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

Or. en

Alteração 332
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Sublinha que normas comuns 
aplicáveis aos jogos em linha devem 
incluir medidas que assegurem um elevado 
nível de proteção dos jogadores, em 
particular de menores e de outras pessoas 
vulneráveis, antes do desenvolvimento do 
jogo problemático ou patológico, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

Or. cs

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

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns 
aplicáveis aos jogos em linha devem 
prever os direitos e deveres dos 
prestadores de serviços e dos 
consumidores, nomeadamente através de 
medidas que assegurem um elevado nível 
de proteção dos jogadores, em particular de 
menores e de outras pessoas vulneráveis, e 
a prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que as futuras recomendações 
da Comissão Europeia sobre a proteção 
dos consumidores e sobre as normas 
comuns de publicidade aplicáveis aos 
jogos em linha devem incluir medidas de 
aplicação que os Estados-Membros
precisam de implementar de modo a 
assegurar um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa, bem 
como a proibição de publicidade por parte 
de operadores ilegais;

Or. en

Alteração 334
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos dos consumidores, nomeadamente 
através de medidas que assegurem um 
elevado nível de proteção dos jogadores, 
em particular de menores e de outras 
pessoas vulneráveis, e a prevenção de 
publicidade;

Or. de

Alteração 335
Phil Prendergast

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha devem prever os 
direitos e deveres dos prestadores de 
serviços e dos consumidores, 
nomeadamente através de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, e a 
prevenção de publicidade enganosa;

15. Entende que normas comuns aplicáveis 
aos jogos em linha não devem implicar 
uma diminuição das disposições 
existentes a nível dos Estados-Membros, 
em especial em termos de medidas que 
assegurem um elevado nível de proteção 
dos jogadores, em particular de menores e 
de outras pessoas vulneráveis, bem como a 
prevenção de publicidade enganosa e 
ilegal;

Or. en

Alteração 336
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

15-A. Exorta a Comissão a incluir na sua 
recomendação que os operadores de jogo 
devem ser obrigados a promover 
ativamente a utilização de restrições 
autoimpostas no momento do registo, bem 
como em caso de perdas repetidas; além 
disso, o número de contas de jogo deve ser 
limitado a uma por operador;

Or. en

Alteração 337
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Sublinha o facto de a restrição de 
determinados tipos e meios de distribuição 
da publicidade ser decisiva para a 
prevenção do acesso ao jogo por parte de 
pessoas com menos de 18 anos de idade e 
para a prevenção do surgimento do jogo 
problemático ou patológico;

Or. cs

Alteração 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insta a Comissão a incluir nas suas 
recomendações sobre publicidade 
responsável do jogo a proibição de 
publicidade de serviços de jogo em linha 



AM\933917PT.doc 159/200 PE508.193v02-00

PT

direcionada para menores, 
nomeadamente nas redes sociais;

Or. en

Alteração 339
Toine Manders

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Incentiva os prestadores de serviços 
de jogo em linha a comunicarem de forma 
clara e inequívoca a todos os utilizadores 
os riscos inerentes ao jogo;

Or. en

Alteração 340
Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insta os Estados-Membros e os 
operadores a promoverem o caráter 
responsável da publicidade relativa aos 
jogos em linha; exorta a Comissão a 
promover o intercâmbio de boas práticas e 
a considerar a possibilidade de estabelecer 
códigos de conduta ou regras europeias 
mínimas sobre a matéria;

Or. fr

Alteração 341
Jürgen Creutzmann
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Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Saúda a iniciativa da Comissão de 
adotar uma recomendação sobre 
publicidade responsável do jogo; insta a 
Comissão a ter em conta o facto de, por 
norma, os menores não constituírem um 
grupo-alvo para a publicidade do jogo, na 
medida em que, por lei, não estão 
autorizados a jogar; recomenda que a 
publicidade não deve estar ligada a 
conteúdos direcionados especificamente 
para menores; 

Or. en

Alteração 342
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Solicita que sejam introduzidos 
requisitos mínimos comuns aplicáveis à 
publicidade ao jogo em linha, com o 
objetivo de proteger grupos de 
consumidores vulneráveis;

Or. cs

Alteração 343
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 15-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Entende que a publicidade deve ser 
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executada de forma socialmente 
responsável e deve igualmente incluir, 
entre outras coisas, uma advertência clara 
sobre as consequências do jogo 
patológico;

Or. cs

Alteração 344
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 15-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Solicita que a futura recomendação 
sobre publicidade responsável do jogo 
inclua normas mínimas comuns que 
forneçam proteção suficiente aos 
consumidores vulneráveis, mantendo 
simultaneamente a possibilidade de os 
operadores de jogo patrocinarem eventos 
desportivos internacionais;

Or. en

Alteração 345
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 15-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-D. Insta a Comissão a ponderar, em 
cooperação com peritos especializados em 
jogos problemáticos e patológicos, a 
restrição de algumas formas de 
publicidade, e considera que a proibição 
da publicidade enganosa, da oferta de 
bónus e do incentivo à procura 
envolvendo os jogadores já registados é do 
interesse da proteção dos menores e de 
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outros grupos vulneráveis;

Or. cs

Alteração 346
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação; 

Suprimido

Or. nl

Alteração 347
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 

Suprimido
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caiam nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

(O presente número foi transferido para o 
primeiro capítulo.)

Or. en

Alteração 348
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos;
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; apela a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

Or. en

Alteração 349
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 

16. Recomenda o intercâmbio entre os 
Estados-Membros de boas práticas sobre
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relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

serviços de identificação eletrónica e de 
verificação eletrónica, bem como sobre 
medidas coercivas, tais como as listas 
negras e o bloqueio dos sítios Web ilegais, 
a definição de soluções de pagamento 
seguras e rastreáveis e medidas de 
bloqueio de transações para assegurar 
que os consumidores não caem nas mãos 
de operadores ilícitos; apela, por 
conseguinte, aos Estados-Membros, a que 
se racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

Or. es

Alteração 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

16. Recomenda a troca de melhores 
práticas entre os Estados-Membros nos
serviços de identificação e de verificação 
eletrónica bem como medidas de execução 
como as listas negras, o bloqueio de 
websites de operadores ilegais, a definição 
de soluções de pagamento seguras e 
rastreáveis e medidas de bloqueio de 
transações a fim de garantir que os 
consumidores caiam nas mãos de 
operadores ilícitos;

Or. pt

Alteração 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica dos 
jogadores; apela, por conseguinte, a que
se otimizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação, evitando ao mesmo tempo a 
imposição de burocracia excessiva aos 
consumidores, o que pode tornar mais 
atrativos os serviços prestados por 
operadores ilegais;

Or. it

Alteração 352
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

16. Recomenda a criação de normas 
comuns de segurança uniformes e pan-
europeias relativas aos serviços de 
identificação eletrónica e de verificação 
eletrónica transfronteiriça; observa que os 
diferentes procedimentos de registo na UE 
criam encargos administrativas para os 
operadores regulados e podem ter efeitos 
dissuasores junto dos consumidores; 
saúda a proposta da Comissão relativa a 
uma diretiva sobre identificação 
eletrónica e autenticação, que permitirá a 
interoperabilidade dos sistemas nacionais 
de identificação eletrónica onde estes 
existam;

Or. en
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Alteração 353
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos;
apela, por conseguinte, a que se
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

16. Recomenda o intercâmbio de melhores 
práticas entre Estados-Membros sobre
serviços de identificação eletrónica e de 
verificação eletrónica; insta os 
Estados-Membros a racionalizarem e a 
tornarem mais eficientes os procedimentos 
de registo e de identificação;

Or. en

Alteração 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, a que se 
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 

16. Recomenda a criação de normas 
comuns na UE relativas aos serviços de 
identificação eletrónica e de verificação 
eletrónica transfronteiriça, bem como às 
medidas de aplicação, tais como a criação 
de listas negras e o bloqueio de sítios Web 
ilegais, à definição de soluções de 
pagamento seguras e rastreáveis e 
medidas de bloqueio para transações, a 
fim de assegurar que os consumidores não 
caem nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, aos 
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identificação; Estados-Membros que racionalizem e 
tornem mais eficientes os procedimentos 
de registo e de identificação, 
designadamente para impedir que 
utilizadores não identificados e jogadores 
menores tenham acesso a produtos de 
jogo em linha;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda a criação de normas 
comuns uniformes e pan-europeias 
relativas aos serviços de identificação 
eletrónica e de verificação eletrónica 
transfronteiriça; observa que os diferentes 
procedimentos de registo na UE 
prejudicam os operadores regulados e 
podem fazer com que os consumidores 
caiam nas mãos de operadores ilícitos;
apela, por conseguinte, a que se
racionalizem e tornem mais eficientes os 
procedimentos de registo e de 
identificação;

16. Recomenda o intercâmbio de melhores 
práticas entre Estados-Membros sobre
serviços de identificação eletrónica e de 
verificação eletrónica, bem como sobre 
medidas coercivas, tais como a criação de 
listas negras e a proibição de sítios Web 
ilegais, a definição de soluções de 
pagamento seguras e rastreáveis e a 
proibição de outros meios de transação, a 
fim de assegurar que os consumidores não 
caem nas mãos de operadores ilícitos; 
apela, por conseguinte, aos 
Estados-Membros que racionalizem e 
tornem mais eficientes os procedimentos 
de registo e de identificação;

Or. en

Alteração 356
Olga Sehnalová

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

16-A. Solicita que o apoio aos clientes por 
parte dos operadores seja sempre prestado 
na língua materna do jogador e que todos 
os textos de determinada versão 
linguística sejam elaborados por falantes 
que têm a língua em causa como língua 
materna;

Or. cs

Alteração 357
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Salienta que o grupo de peritos em 
serviços de jogo em linha deve esforçar-se 
especialmente por proteger menores e 
limitar o mais possível o seu acesso a 
sítios de jogo em linha;

Or. en

Alteração 358
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Sublinha que as medidas de 
proteção dos consumidores, que apenas se 
aplicam aos operadores legais e respetivos 
consumidores, devem ser acompanhadas 
por uma combinação de medidas de 
aplicação preventivas e reativas que visem 
reduzir o contacto dos cidadãos com 
operadores não autorizados; insta a 
Comissão a estudar a opção de um 
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instrumento juridicamente vinculativo 
que obrigue os bancos, os emissores de 
cartões de crédito e outros participantes 
do sistema de pagamentos na UE a 
bloquear, com base em listas brancas 
nacionais, as transações entre os seus 
clientes e os prestadores de serviços de 
jogos que não estão licenciados na sua 
jurisdição, sem prejudicar as operações 
legítimas; 

Or. en

Alteração 359
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Exorta os Estados-Membros a 
tomarem mais medidas para impedir os 
prestadores de serviços de jogo ilegais de 
oferecer os seus serviços em linha, por 
exemplo, colocando-os numa lista negra, 
de forma a proibir os bancos e as 
empresas emissoras de cartões de crédito 
de autorizar qualquer transação entre os 
seus clientes e os prestadores de jogo 
ilegais;

Or. en

Alteração 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Sublinha a necessidade de executar 
meios de verificação da idade e da 
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identidade fiáveis e rigorosos, bem como 
de limites rígidos em termos de perdas 
estabelecidos pelo próprio jogador antes 
de começar a jogar; realça a importância 
de procedimentos de identificação sólidos, 
sobretudo no sentido de impedir que 
menores e outros jogadores vulneráveis 
tenham acesso a produtos de jogo em 
linha;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Realça a importância do 
financiamento proveniente do jogo para 
causas de interesse público; apela a que 
as características específicas e os 
contributos sustentáveis das lotarias para 
a sociedade sejam reconhecidos e tidos em 
consideração em todas as abordagens 
coordenadas a nível da UE;

Or. en

Alteração 362
María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Recomenda a regulamentação 
rigorosa ou a proibição, após uma 
avaliação levada a cabo em cada 
Estado-Membro, das formas de jogo 
perigosas;
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Or. es

Alteração 363
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Considera necessária uma 
intervenção que permita aproximar os 
regimes fiscais relativos ao jogo, a fim de 
evitar que vantagens fiscais 
desproporcionadas incentivem a 
proliferação e concentração de atividades 
de jogo em linha;

Or. it

Alteração 364
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Considera necessária uma 
intervenção que permita aproximar os 
regimes fiscais relativos ao jogo, a fim de 
evitar que vantagens fiscais 
desproporcionadas incentivem a 
proliferação e concentração de atividades 
de jogo em linha;

Or. it

Alteração 365
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

16-A. Saúda o alargamento do âmbito da 
Diretiva relativa ao branqueamento de 
capitais, de modo a incluir explicitamente 
todas as formas de jogo baseadas numa 
abordagem assente no risco; exorta a 
Comissão a assegurar uma aplicação 
consistente das disposições na União 
Europeia, tendo em conta a necessidade 
de avaliação dos riscos com base em 
elementos factuais;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Solicita uma regulamentação 
rigorosa ou a proibição, após uma 
avaliação realizada a nível de cada 
Estado-Membro, de formas perigosas de 
jogo;

Or. en

Alteração 367
Patricia van der Kammen

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário 
e que, dada a sua dependência de 
prestadores de serviços financeiros 

Suprimido
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externos, se podem encontrar 
salvaguardas suplementares contra o 
branqueamento de capitais no quadro 
regulador da UE para o estabelecimento e 
licenciamento de prestadores de serviços 
financeiros;

Or. nl

Alteração 368
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário 
e que, dada a sua dependência de 
prestadores de serviços financeiros 
externos, se podem encontrar 
salvaguardas suplementares contra o 
branqueamento de capitais no quadro 
regulador da UE para o estabelecimento e 
licenciamento de prestadores de serviços 
financeiros;

Suprimido

Or. de

Alteração 369
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário e 
que, dada a sua dependência de prestadores 
de serviços financeiros externos, se podem 
encontrar salvaguardas suplementares 
contra o branqueamento de capitais no 
quadro regulador da UE para o 
estabelecimento e licenciamento de 

17. Realça o facto de que o ambiente do
jogo em linha não movimenta numerário e 
que, dada a sua dependência de prestadores 
de serviços financeiros externos, são 
necessárias salvaguardas suplementares 
contra o branqueamento de capitais; 
regista as propostas legislativas da 
Comissão para um maior reforço das 
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prestadores de serviços financeiros; defesas da UE contra o branqueamento 
de capitais;

Or. en

Alteração 370
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário e 
que, dada a sua dependência de prestadores 
de serviços financeiros externos, se podem 
encontrar salvaguardas suplementares 
contra o branqueamento de capitais no 
quadro regulador da UE para o 
estabelecimento e licenciamento de 
prestadores de serviços financeiros;

17. Destaca o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário e 
que, dada a sua dependência de prestadores 
de serviços financeiros externos, se podem 
encontrar salvaguardas suplementares 
contra o branqueamento de capitais no 
quadro regulador da UE para o 
estabelecimento e licenciamento de 
prestadores de serviços financeiros;

Or. en

Alteração 371
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário e 
que, dada a sua dependência de 
prestadores de serviços financeiros 
externos, se podem encontrar 
salvaguardas suplementares contra o 
branqueamento de capitais no quadro 
regulador da UE para o estabelecimento e 
licenciamento de prestadores de serviços 
financeiros;

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha apresenta um risco 
relevante em termos de branqueamento de 
capitais. Por forma a prevenir e a 
combater fraudes e atividades criminosas, 
os Estados-Membros devem implementar 
uma cooperação e coordenação 
internacionais entre autoridades 
nacionais do setor do jogo, autoridades 
policiais nacionais e autoridades judiciais 
nacionais;
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Or. en

Alteração 372
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário e 
que, dada a sua dependência de 
prestadores de serviços financeiros 
externos, se podem encontrar 
salvaguardas suplementares contra o 
branqueamento de capitais no quadro 
regulador da UE para o estabelecimento e 
licenciamento de prestadores de serviços 
financeiros;

17. Constata que são necessárias medidas 
suficientes a nível da União para 
combater o branqueamento de capitais 
através do jogo em linha; apoia, nesse 
sentido, a inclusão do jogo em linha no 
âmbito do futuro quadro legislativo de 
combate ao branqueamento de capitais1
na UE; assinala a importância da 
transparência no setor do jogo em linha e, 
nesse sentido, insta a Comissão a analisar 
a possibilidade de apresentação 
obrigatória de um relatório anual das 
atividades financeiras dos operadores de 
jogo em linha;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não movimenta numerário e 
que, dada a sua dependência de 
prestadores de serviços financeiros 
externos, se podem encontrar salvaguardas 
suplementares contra o branqueamento de 

17. Realça o facto de que o ambiente do 
jogo em linha não requer a apresentação 
de cartão nem a presença do consumidor 
e, por conseguinte, é necessário encontrar 
salvaguardas suplementares contra o 
branqueamento de capitais nos 

                                               
1 Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (COM(2013)0045). 
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capitais no quadro regulador da UE para 
o estabelecimento e licenciamento de 
prestadores de serviços financeiros;

procedimentos de prestação de serviços, 
tais como uma identificação eletrónica 
fiável na fase de registo;

Or. en

Alteração 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Faz notar que o elevado volume de 
negócios torna o mercado de jogos em 
linha atrativo para a criminalidade 
organizada e suscetível a crimes, tais 
como a fraude e o branqueamento de 
capitais; sublinha que a manipulação de 
resultados, a corrupção e as apostas 
ilegais constituem um problema global e 
que o combate e perseguição penais têm 
de ser levados a cabo de forma 
consequente e a nível internacional;

Or. de

Alteração 375
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Sublinha que os sistemas sólidos de 
registo e de verificação inequívoca são 
instrumentos fundamentais para prevenir 
a utilização abusiva do jogo em linha, 
nomeadamente o branqueamento de 
capitais; entende que a verificação da 
identidade pode recorrer às estruturas em 
linha já existentes ou em 
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desenvolvimento, tais como os sistemas de 
verificação em linha dos cartões 
bancários e de crédito;

Or. en

Alteração 376
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Solicita às autoridades nacionais 
competentes que assegurem que qualquer 
transação suspeita de estar 
potencialmente ligada ao branqueamento 
de capitais ou a outra atividade criminosa 
seja comunicada nos termos da terceira 
diretiva relativa ao branqueamento de 
capitais (2005/60/CE);

Or. en

Alteração 377
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Saúda a proposta de alargar as 
disposições da diretiva relativa ao 
branqueamento de capitais1, de modo a 
incluir todas as formas de jogo; observa 
que qualquer avaliação do risco associado 
ao jogo em linha deve basear-se numa 
análise objetiva dos elementos 
disponíveis;

                                               
1 COM (2013) 45 final. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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Or. en

Alteração 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão de alargar a Diretiva relativa 
ao branqueamento de capitais ao jogo, a 
fim de garantir uma abordagem mais 
eficaz a nível europeu contra este 
fenómeno criminal;

Or. it

Alteração 379
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Considera que o jogo em linha 
constitui uma oportunidade perigosa para 
o branqueamento de capitais e, por 
conseguinte, entende ser adequado o 
alargamento do âmbito de aplicação da 
diretiva relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais a todas as 
formas de jogo, incluindo o jogo em 
linha; 

Or. it
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Alteração 380
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Considera que o jogo em linha 
constitui uma oportunidade perigosa para 
o branqueamento de capitais e, por 
conseguinte, entende ser adequado o 
alargamento do âmbito de aplicação da 
Diretiva relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais a todas as 
formas de jogo, incluindo o jogo em 
linha;

Or. it

Alteração 381
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Salienta a necessidade absoluta de 
impedir que os jogadores abram mais do 
que uma conta na mesma empresa de jogo 
em linha;

Or. en

Alteração 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

17-B. Exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e o grupo de peritos em 
serviços de jogo em linha a elaborarem 
medidas e estratégias coordenadas e a 
partilharem boas práticas para estudar e 
combater eficazmente a infiltração da 
criminalidade organizada no setor do jogo 
em linha;

Or. it

Alteração 383
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-C. Insiste em que o processo de registo 
inclua, como dado obrigatório fixado e 
definido pelo jogador, os limites máximos 
de perdas durante um determinado 
período de tempo; no mínimo, esta etapa 
deve constar dos jogos com frequência 
potencialmente elevada;

Or. en

Alteração 384
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-D. Considera que é necessário que 
todas as empresas que oferecem serviços 
de jogo em linha no território da União 
estejam inscritas na qualidade de 
entidades autorizadas na UE;
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Or. en

Alteração 385
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-E. Sublinha a responsabilidade de 
todos os Estados-Membros em determinar 
e designar a autoridade pública 
competente responsável pela vigilância do 
jogo em linha; esta autoridade será 
igualmente autorizada a intervir em caso 
de atividades suspeitas de jogo em linha; 
as empresas de jogo devem igualmente ser 
obrigadas a informar as autoridades sobre 
qualquer atividade suspeita de que 
tenham conhecimento;

Or. en

Alteração 386
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-F. Insiste na necessidade de uma 
estreita cooperação entre as autoridades 
nacionais e europeias para impedir a 
atividade criminosa e o jogo compulsivo;

Or. en

Alteração 387
Christel Schaldemose
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Salienta que a luta contra os resultados 
combinados exige uma cooperação mais 
eficaz entre as autoridades públicas, as 
forças e os serviços de segurança, a 
indústria do desporto, os operadores de 
jogo e os reguladores de jogo, devido ao 
caráter transnacional da combinação de 
resultados;

18. Salienta que a luta contra os resultados 
combinados exige uma cooperação mais 
eficaz entre todas as partes interessadas, 
incluindo as autoridades públicas, as 
forças e os serviços de segurança, a 
indústria do desporto, os operadores de 
jogo, os reguladores de jogo, atletas e 
adeptos, devido ao caráter transnacional da 
combinação de resultados;

Or. en

Alteração 388
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Salienta que a luta contra os resultados 
combinados exige uma cooperação mais 
eficaz entre as autoridades públicas, as 
forças e os serviços de segurança, a 
indústria do desporto, os operadores de 
jogo e os reguladores de jogo, devido ao 
caráter transnacional da combinação de 
resultados;

18. Salienta que a luta contra os resultados 
combinados exige uma cooperação mais 
eficaz entre as autoridades públicas, as 
forças e os serviços de segurança, a 
indústria do desporto, os operadores de 
jogo e os reguladores de jogo, devido ao 
caráter transnacional da combinação de 
resultados; em especial, é necessário 
garantir que os operadores de jogo que 
praticam atos ilegais, tais como a 
manipulação de resultados ou as apostas 
em competições nas quais participam 
sobretudo menores, sejam investigados e 
que lhes seja proibida tal atividade;

Or. de

Alteração 389
Jean-Luc Bennahmias
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Salienta que a luta contra os resultados 
combinados exige uma cooperação mais 
eficaz entre as autoridades públicas, as 
forças e os serviços de segurança, a 
indústria do desporto, os operadores de 
jogo e os reguladores de jogo, devido ao 
caráter transnacional da combinação de 
resultados;

18. Salienta que a luta contra os resultados 
combinados exige uma cooperação mais 
eficaz entre as autoridades públicas, as 
forças e os serviços de segurança, a 
indústria do desporto, os operadores de 
jogo e os reguladores de jogo, devido ao 
caráter transnacional da combinação de 
resultados;

recorda a proibição estrita feita aos 
atletas e às suas comitivas de apostarem 
em eventos desportivos nos quais estejam 
envolvidos;

Or. fr

Alteração 390
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Salienta que a viciação de 
resultados tem de ser combatida através 
de uma aplicação rigorosa da lei, 
nomeadamente a inclusão da viciação de 
resultados como infração penal nas 
jurisdições dos Estados-Membros, bem 
como de um reforço da cooperação entre 
as autoridades dos Estados-Membros, a 
Europol e a Interpol;

Or. en

Alteração 391
Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Sublinha que as ações necessárias 
para um combate eficaz à viciação de 
resultados e outras atividades criminosas 
e fraudulentas no desporto se concentram 
na aplicação da lei, na educação e 
prevenção junto de todas as partes 
interessadas no âmbito do desporto, bem 
como numa melhor gestão das 
organizações desportivas;

Or. en

Alteração 392
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Constata que a viciação de 
resultados ocorre tanto nos mercados de 
jogo em linha como fora de linha; 
salienta que, na maioria dos casos, as 
apostas em linha relacionadas com a 
viciação de resultados ocorrem através de 
operadores de jogo estabelecidos em 
mercados não regulados fora da UE; 

Or. en

Alteração 393
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Recomenda aos Estados-Membros a 
definição de uma percentagem mínima de 
receitas de jogo que deve ser destinada a 
federações desportivas que têm de utilizar 
estas receitas para assegurar o 
financiamento sustentável e equilibrado 
de diversas modalidades do desporto de 
base;

Or. de

Alteração 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Solicita a proibição de apostas 
desportivas ao vivo, nas quais é possível 
apostar – em linha e de forma anónima –
em quotas e eventos que mudam 
permanentemente, sendo, por isso, 
altamente suscetíveis de manipulação;

Or. de

Alteração 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta todas as entidades 
reguladoras do desporto a 
comprometerem-se com a adoção de 
práticas de boa gestão, a fim de reduzir o 
risco de virem a ser vítimas da viciação de 
resultados;



PE508.193v02-00 186/200 AM\933917PT.doc

PT

Or. en

Alteração 396
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Realça o papel fundamental da 
prevenção na viciação de resultados, 
nomeadamente a importância de todos os 
intervenientes no âmbito desportivo 
(atletas, árbitros, delegados, funcionários 
e respetivos colaboradores) serem 
educados sobre os riscos da viciação de 
resultados; saúda, a este respeito, a 
recente Ação Preparatória de 2012 da 
Comissão, que apoia projetos de educação 
transnacionais, a fim de combater a 
viciação de resultados; 

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que o estabelecimento de 
uma ligação jurídica entre os 
organizadores de eventos desportivos e os 
operadores de jogo em linha, com vista a 
exercer um controlo ético e financeiro 
sobre as apostas feitas relativamente a 
eventos desportivos, ajudará a reforçar a 
integridade desportiva;

Or. en
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Alteração 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Lamenta que, na maioria dos 
Estados-Membros, o setor do desporto 
tenha apenas um baixo retorno financeiro 
das atividades de aposta comerciais, 
apesar de ser a principal área de atividade 
do jogo em linha; solicita à Comissão que 
crie uma iniciativa para que sejam 
reconhecidos os direitos de propriedade 
dos organizadores de competições 
desportivas, de modo a que as federações 
desportivas tenham a garantia de um 
retorno financeiro justo; recomenda que 
seja estipulada uma percentagem mínima 
comum das receitas de apostas desportivas 
a ser redistribuída por federações 
desportivas, que têm de assegurar um 
financiamento sustentável do desporto 
amador e solidariedade entre diferentes 
desportos;

Or. en

Alteração 399
Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Convida os Estados-Membros e as 
federações desportivas a informarem e 
educarem devidamente os consumidores e 
os desportistas, tanto amadores como 
profissionais, sobre a integridade do 
desporto; congratula-se com a intenção 
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da Comissão de promover um melhor 
intercâmbio de boas práticas no domínio 
da luta contra a manipulação de 
resultados; recorda que são esperados 
avanços significativos na matéria;

Or. fr

Alteração 400
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que deve ser 
implementada uma cooperação judiciária 
efetiva entre os Estados-Membros com o 
intuito de permitir uma ação concertada 
na União Europeia e considera que tal 
cooperação deve levar urgentemente à 
criação de uma agência de luta contra o 
atentado à integridade das competições 
desportivas e de regulamentação 
financeira do desporto a nível 
internacional;

Or. fr

Alteração 401
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Salienta que uma abordagem da 
base para o topo, consistindo num diálogo 
com os atletas, seus sindicatos, federações 
desportivas e adeptos, a fim de introduzir 
códigos de conduta, promover a educação 
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contra a viciação de resultados e para 
uma melhor sensibilização para este 
assunto, tem de complementar a 
abordagem de aplicação da lei relativa à 
prevenção de viciação de resultados;

Or. en

Alteração 402
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Reconhece que os esforços, como os 
códigos de conduta, que visam combater o 
envolvimento de organizações desportivas 
em atividades de corrupção, como a 
viciação de resultados ou o 
branqueamento de capitais, têm de ser 
dirigidos a todas as partes interessadas 
(representantes, proprietários, gestores, 
agentes, jogadores, árbitros e adeptos) e a 
todas as organizações (clubes, ligas, 
federações, etc.);

Or. en

Alteração 403
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Reconhece que a prestação de 
serviços de apostas desportivas é uma 
forma de utilização comercial das 
competições desportivas; recomenda que 
os Estados-Membros criem modelos por 
forma a assegurar um retorno financeiro 
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justo das receitas das apostas para 
benefício de todos os níveis de desporto 
profissional e amador, mas também como 
forma de reforçar a luta contra a viciação 
de resultados relacionada com apostas;

Or. en

Alteração 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Sublinha que uma melhor gestão 
reforçará o desporto, bem como a 
resistência de atletas individuais contra a 
corrupção e atividades fraudulentas. É 
fundamental a aplicação de princípios 
básicos de boa gestão, de transparência e 
responsabilização financeira e 
operacional, assim como o envolvimento 
das partes interessadas; salienta que as 
medidas necessárias para um combate 
eficaz à viciação de resultados e a outras 
atividades criminosas e fraudulentas no 
desporto têm de ter em conta a aplicação 
da lei, a educação sobre os riscos relativos 
à viciação de resultados relacionada com 
apostas, bem como uma melhor gestão 
das organizações desportivas, e devem 
envolver todas as partes interessadas;

Or. en

Alteração 405
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-B. Solicita aos Estados-Membros que 
aumentem a prioridade atribuída à 
corrupção no desporto, em termos da 
aplicação eficiente do Estado de direito; 

Or. en

Alteração 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Insta as federações desportivas e os 
operadores de jogo a incluírem num 
código de conduta a proibição de apostas 
nos chamados eventos negativos, como 
cartões amarelos ou grandes penalidades, 
durante um jogo ou um evento;

Or. en

Alteração 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Destaca a importância do apoio da 
União Europeia ao trabalho em curso no 
âmbito do Conselho da Europa, no 
sentido da negociação de uma convenção 
internacional relativa à proteção e 
promoção da integridade desportiva, e 
insta a Comissão Europeia a propor a 
definição uniforme de fraude desportiva 
como infração penal, devendo ser 
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incluída na legislação de todos os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 408
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Salienta a necessidade de os 
Estados-Membros considerarem esta 
fraude uma infração penal para que se 
possa punir eficazmente as manipulações 
das apostas e dos resultados desportivos;

Or. fr

Alteração 409
Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Recorda que o desenvolvimento do 
mercado do jogo em linha não deve dar 
lugar a uma diminuição do financiamento 
de que beneficia o mundo desportivo 
através da contribuição das receitas do 
jogo; considera que devem ser estudadas 
formas de financiamento alternativas que
envolvam os operadores de apostas 
desportivas; apela à elaboração de 
soluções equilibradas, que sejam 
benéficas tanto para os operadores como 
para o desporto de uma forma global; 

Or. fr
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Alteração 410
Christel Schaldemose

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Destaca a necessidade de analisar a 
possibilidade de proibir a «viciação 
desportiva» nos casos em que é possível 
fazer determinadas apostas durante uma 
competição, entre outras, o primeiro 
remate para golo, pontapé livre e cartão 
amarelo num jogo de futebol;

Or. en

Alteração 411
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Salienta que uma melhor gestão 
reforçará a resistência do desporto contra 
e corrupção a atividades fraudulentas. É 
fundamental a aplicação de princípios 
básicos de boa gestão, de transparência e 
responsabilização financeira e 
operacional, assim como o envolvimento 
das partes interessadas; reconhece que o 
financiamento sustentável das 
organizações desportivas (clubes, ligas e 
federações) cria um ambiente no qual é 
menos provável a ocorrência de viciação 
de resultados;

Or. en
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Alteração 412
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Destaca a necessidade de reforçar a 
cooperação na UE e a nível mundial no 
combate à viciação de resultados; insta a 
Comissão a assumir a liderança na 
criação de uma plataforma mundial para 
o intercâmbio de informações e melhores 
práticas, bem como para a coordenação 
de ações conjuntas de prevenção e 
execução entre reguladores, organizações 
desportivas, autoridades policiais e 
judiciais e operadores de jogo;

Or. en

Alteração 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Reitera firmemente a necessidade 
de uma maior coordenação a nível 
europeu por parte da Comissão; por 
conseguinte, sugere a criação de um 
centro contra a viciação de resultados, 
com a função de recolher, fazer o 
intercâmbio, analisar e disseminar 
informação e provas relativas a viciação 
de resultados e corrupção no desporto, na 
Europa e fora dela. Este centro deve 
igualmente reunir as melhores práticas no 
combate à corrupção desportiva e 
promover conceitos e boa gestão no 
desporto;

Or. en
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Alteração 414
Ashley Fox

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Insta os Estados-Membros, à luz 
das negociações atuais do Conselho da 
Europa relativamente a uma possível 
convenção sobre a viciação de resultados, 
a tomar novas medidas para prevenir a 
viciação de resultados, que devem ser 
dissuasivas, eficazes e proporcionadas e 
consideradas caso a caso;

Or. en

Alteração 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Apela a uma maior cooperação a 
nível europeu, sob a coordenação da 
Comissão Europeia, com vista a 
identificar e proibir os operadores de jogo 
em linha que desenvolvam atividades 
ilegais, entre as quais, a viciação de 
resultados ou as apostas em competições 
onde participam atletas menores;

Or. en

Alteração 416
Nora Berra, Sophie Auconie
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Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Apela à adoção, a nível nacional, de 
medidas eficazes na prevenção de 
conflitos de interesses, designadamente 
evitando que todas as partes interessadas 
do mundo do desporto façam apostas 
relativamente a competições nas quais 
estão envolvidas; convida os 
Estados-Membros a proibir as formas de 
apostas mais perigosas, nomeadamente o 
intercâmbio de apostas e as apostas em 
intervalos;

Or. en

Alteração 417
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Solicita explicitamente à União 
Europeia que regulamente as apostas 
mais arriscadas, nomeadamente 
proibindo a aceitação de apostas em 
competições desportivas destinadas à 
participação exclusiva de menores;

Or. fr

Alteração 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Proposta de resolução
N.º 18-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-D. Solicita à Comissão que incentive 
vivamente todos os Estados-Membros a 
incluir expressamente a questão da 
viciação de resultados no seu direito penal 
nacional, prevendo sanções mínimas 
comuns e adequadas, e a garantir o 
suprimento de eventuais omissões, por 
forma a permitir o pleno respeito dos 
direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Proposta de resolução
N.º 18-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-D. Realça que o combate à viciação de 
resultados e a outras formas de fraude 
desportiva tem de se concentrar na 
aplicação da lei, na educação e 
prevenção, bem como na boa gestão dos 
organismos desportivos;

Or. en

Alteração 420
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 18-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-D. Recomenda a adoção de normas 
comuns e uniformes a nível europeu para 
a implementação de procedimentos de 
registo e de identificação de jogadores que 
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permitam evitar os riscos de fraude e de 
branqueamento de capitais inerentes à 
atividade do jogo em linha;

Or. fr

Alteração 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Proposta de resolução
N.º 18-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-E. Insta a Comissão a avaliar os riscos 
relacionados com apostas desportivas, tais 
como apostar relativamente a pontapés de 
canto, pontapés livres, arremessos laterais 
e cartões amarelos;

Or. en

Alteração 422
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 18-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-E. Insta a Comissão a instalar um 
sistema de alerta europeu para entidades 
reguladoras de apostas, a fim de se fazer 
rapidamente um intercâmbio de 
informações relativas a eventos 
desportivos viciados;

Or. en

Alteração 423
Jean-Luc Bennahmias
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Proposta de resolução
N.º 18-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-E. Manifesta o seu apoio ao processo 
de negociação de um projeto de 
convenção internacional contra a 
manipulação das competições desportivas, 
atualmente em curso, sob a égide do 
Conselho da Europa;

Or. fr

Alteração 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 18-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-F. Realça que a viciação de resultados 
nem sempre está relacionada com apostas 
e que este aspeto não relacionado com 
apostas da viciação de resultados, que 
constitui igualmente um problema para a 
integridade desportiva, também tem de ser 
resolvido;
(Por exemplo, o escândalo de viciação de 
resultados em Itália não estava 
relacionado com apostas, mas sim com a 
conquista do título e conseguir os árbitros 
certos para os jogos.)

Or. en

Alteração 425
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

19-A. Salienta que certos tipos de modelo 
de jogo poderão acarretar mais riscos do 
que outros, em termos de integridade do 
desporto e da pessoa.
Apela à regulamentação ou à proibição, 
após uma avaliação realizada a nível de 
cada Estado-Membro, de formas 
perigosas de jogo.

Or. en


