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Amendamentul 1
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația de la Nicosia 
din 20 septembrie 2012 privind 
combaterea aranjării meciurilor,

Or. en

Amendamentul 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa referitoare 
la meciurile aranjate și corupția în sport 
(2013/2567(RSP),

Or. en

Amendamentul 3
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere jurisprudența relevantă 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
inclusiv aplicarea și interpretarea, prin 
această jurisprudență[1], a principiilor 
transparenței, recunoașterii reciproce, 
egalității de tratament și securității 
juridice,
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[1] În special hotărârile pronunțate în 
următoarele cauze: 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/OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures 
Marketing Ltd/Svenska Spel AB 2004 (C-
338/02), Fixtures Marketing Ltd/Oy 
Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), 
Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-
432/05), Placanica și alții 2007 (C-338/04, 
C-359/04 și C-360/04), 
Comisia/Italia 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 și Gerdin 2010 (C-447/08 și C-
448/08), Markus Stoß și alții 2010 (C-
316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 și C-410/07), Carmen Media 2010 
(C-46/08) și Engelmann 2010 (C-64/08), 
Zetur 2011 (C-212/08), Dickinger și 
Ömer 2011 (C-347/09), Fortuna 2012 
(cauzele conexe C-213/11, C-214/11, C-
217/11), HIT și HIT Lari 2012 (C-
176/11), OPAP 2013 (cauzele conexe C-
186/11 și C-209/11).

Or. en

Amendamentul 4
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 18 ianuarie 2011 intitulată 
„Dezvoltarea dimensiunii europene a 
sportului” (COM(2011)0012),

Or. en
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Amendamentul 5
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere legislația secundară a 
Uniunii, relevantă pentru jocurile de 
noroc online, în special 
Directiva 2010/13/UE privind serviciile 
mass-media audiovizuale, 
Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale, Directiva 93/13/CE 
privind cauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii, 
Directiva 97/7/CE privind protecția 
consumatorilor cu privire la contractele la 
distanță, Directiva 2005/60/CE privind 
combaterea spălării banilor, precum și 
propunerile recente ale Comisiei 
Europene referitoare la reforma celei din 
urmă directive printr-o propunere de 
directivă privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și al finanțării terorismului și 
propunerea de regulament privind 
informațiile care însoțesc transferurile de 
fonduri, Directiva 95/46/CE privind 
protecția datelor cu caracter personal și 
propunerile de directivă și, respectiv, de 
regulament privind reformarea 
Directivei 95/46/CE și 
Directiva 2006/112/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată,

Or. en

Amendamentul 6
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Referirea 1 c (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
10 martie 2009 referitoare la integritatea 
jocurilor de noroc online1,

Or. en

Amendamentul 7
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Referirea 1 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
15 noiembrie 2011 referitoare la jocurile 
de noroc online în piața internă2,

Or. en

Amendamentul 8
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 martie 2013 referitoare la aranjarea 
meciurilor și corupția în sport,

Or. en

Amendamentul 9
Santiago Fisas Ayxela
                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2009 referitoare la integritatea jocurilor de noroc online 
(2008/2215(INI)).
2 Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 referitoare la jocurile de noroc online în piața 
internă (2011/2084(INI)).



AM\933917RO.doc 7/200 PE508.193v03-00

RO

Propunere de rezoluție
Referirea 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
2 februarie 2012 privind dimensiunea 
europeană a sportului,

Or. en

Amendamentul 10
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Referirea 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acțiunea pregătitoare 
intitulată „Parteneriate europene în 
domeniul sportului” și, în special, 
întocmirea proiectelor specializate pe 
prevenirea incidentelor legate de 
aranjarea meciurilor prin educarea și 
informarea părților interesate relevante,

Or. en

Amendamentul 11
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene prin care, în 
domeniul specific al organizării jocurilor 
de noroc, Curtea recunoaște în special 
protecția consumatorilor, prevenirea 
fraudei și a incitării la cheltuieli excesive 
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legate de jocurile de noroc, precum și 
nevoia generală de a menține ordinea 
publică ca motive imperative de interes 
general care pot justifica restricțiile 
privind libertatea de a presta servicii1,

Or. en

Amendamentul 12
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
10 martie 2009 referitoare la integritatea 
jocurilor de noroc online,

Or. en

Amendamentul 13
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 4 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 octombrie 2011 referitoare la jocurile 
de noroc online în piața internă,

Or. en

                                               
1 A se vedea, în acest sens, cauza Schindler, C-275/92, punctele 57-60; Läärä și alții, C-124/97, punctele 32 
și 33; Zenatti, C-67/98, punctele 30 și 31; Gambelli și alții, C-243/01, punctul 67; Liga Portuguesa, C-42/07, 
punctul 56; Markus Stoß și alții, cauzele conexe C-316/07, C-358/07-C 360/07, C-409/07 și C-410/07, 
punctul 74; Zeturf Ltd, C-212/08, punctul 38; Costa, C-72/10, punctul 71; Hit Larix, C-176/11, punctul 15; 
Stanleybet și alții, cauzele conexe C-186/11 și C-209/11, punctul 44.
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Amendamentul 14
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 4 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
11 martie 2013 referitoare la aranjarea 
meciurilor și corupția în sport,

Or. en

Amendamentul 15
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 4 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 10 decembrie 2010 și rapoartele 
privind progresele înregistrate ale 
președințiilor franceză, suedeză, spaniolă 
și maghiară privind cadrul pentru jocurile 
de noroc și pariuri în statele membre ale 
UE, 

Or. en

Amendamentul 16
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 10 decembrie 2010 și rapoartele 
privind progresele înregistrate ale 
președințiilor franceză, suedeză, spaniolă 
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și maghiară ale Consiliului privind cadrul 
pentru jocurile de noroc și pariuri în 
statele membre ale UE,

Or. en

Amendamentul 17
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Referirea 5 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
10 martie 2009 referitoare la integritatea 
jocurilor de noroc online1,

Or. en

Amendamentul 18
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Referirea 5 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa referitoare 
la aranjarea meciurilor și corupția în 
sport2,

Or. en

Amendamentul 19
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

                                               
1 JO C 87 E, 1.4.2010, p. 30.
2 (2013/2567(RSP)).
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât articolul 35 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede obligația de a proteja 
sănătatea umană în definirea și punerea 
în aplicare a tuturor politicilor și 
acțiunilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 20
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât articolul 169 din TFUE 
obligă UE să asigure un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 21
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul -Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Ab. întrucât sectorul jocurilor de noroc 
online diferă de celelalte sectoare din 
cauza riscurilor pe care le implică în ceea 
ce privește protecția consumatorilor 
împotriva dependenței și a fraudei, 
precum și lupta împotriva criminalității 
organizate, cum ar fi spălarea de bani și 
aranjarea meciurilor;

Or. en
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Amendamentul 22
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul -Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Ac. întrucât jocurile de noroc online, în 
absența unei reglementări adecvate, pot 
implica un risc mai mare de dependență 
decât jocurile de noroc tradiționale 
offline, dat fiind, printre altele, accesul 
facil și lipsa unui control social;

Or. en

Amendamentul 23
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul -Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Ad. întrucât, din aceste motive, jocurile 
de noroc online reprezintă o activitate 
economică cu caracter special și, prin 
urmare, anumite norme ale pieței interne, 
inclusiv libertatea de stabilire și libertatea 
de a presta servicii, și principiul 
recunoașterii reciproce oferă suficientă 
libertate pentru a stabili, printre altele, 
măsurile necesare pentru protecția 
jucătorilor;

Or. en

Amendamentul 24
Patricia van der Kammen
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, 
statele membre păstrează o marjă de 
discreție pentru a reglementa jocurile de 
noroc online în conformitate cu propriile 
valori și cu obiectivele urmărite de interes 
general;

A. întrucât, în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
statele membre trebuie să poată lua 
propriile decizii privind jocurile de noroc 
online;

Or. nl

Amendamentul 25
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre au dreptul de a reglementa 
jocurile de noroc online în conformitate cu 
propriile valori și tradiții și cu obiectivele 
urmărite de interes general;

Or. es

Amendamentul 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre au competențe depline și sunt 
cele mai în măsură să reglementeze
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online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

jocurile de noroc online în conformitate cu 
propriile valori și cu obiectivele urmărite 
de interes general și în acord cu principiile 
prevăzute în tratate;

Or. it

Amendamentul 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre au dreptul de a reglementa 
jocurile de noroc online în conformitate cu 
propriile valori și cu obiectivele urmărite 
de interes general;

Or. pt

Amendamentul 28
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, respectând principiul 
subsidiarității și dreptul Uniunii, statele 
membre au dreptul de a stabili modul de 
organizare și de reglementare a ofertei de 
servicii de jocuri de noroc online în 
conformitate cu propriile valori și cu 
obiectivele urmărite de interes general;

Or. en
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Amendamentul 29
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre au competențe depline și sunt 
cele mai în măsură să reglementeze
jocurile de noroc online în conformitate cu 
propriile valori și cu obiectivele urmărite 
de interes general și în acord cu principiile 
prevăzute în tratate;

Or. it

Amendamentul 30
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității,
statele membre păstrează o marjă de 
discreție pentru a reglementa jocurile de 
noroc online în conformitate cu propriile 
valori și cu obiectivele urmărite de interes 
general;

A. întrucât activitățile de jocuri de noroc 
nu pot fi considerate drept activități 
economice obișnuite și întrucât statele 
membre au dreptul de a reglementa 
activitățile de jocuri de noroc în 
conformitate cu propriile valori și cu 
obiectivele urmărite de interes general;

Or. en

Amendamentul 31
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, respectând principiul 
subsidiarității, statele membre 
reglementează jocurile de noroc online în 
conformitate cu propriile valori și cu 
obiectivele urmărite de interes general;

Or. en

Amendamentul 32
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre își păstrează dreptul de a 
reglementa jocurile de noroc online în 
conformitate cu propriile valori și cu 
obiectivele urmărite de interes general;

Or. el

Amendamentul 33
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre au dreptul de a reglementa 
jocurile de noroc online în conformitate cu 
propriile valori și cu obiectivele urmărite 
de interes general;
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Or. en

Amendamentul 34
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori 
și cu obiectivele urmărite de interes 
general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, astfel 
cum s-a susținut în jurisprudența CJUE, 
restricțiile impuse de statele membre cu 
privire la pariuri și jocuri de noroc pot fi 
justificate de cerințe imperative de interes
public, cum ar fi protecția consumatorilor 
și prevenirea fraudei și a incitării la 
cheltuieli excesive și la spălare de bani;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre au dreptul de a reglementa 
jocurile de noroc online în conformitate cu 
propriile valori și cu obiectivele urmărite 
de interes general;

Or. en

Amendamentul 36
Nora Berra, Constance Le Grip
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general;

A. întrucât, în lipsa armonizării și 
respectând principiul subsidiarității, statele 
membre păstrează o marjă de discreție 
pentru a reglementa jocurile de noroc 
online în conformitate cu propriile valori și 
cu obiectivele urmărite de interes general, 
precum și cu propriul lor nivel de 
protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 37
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât statele membre au 
posibilitatea de a-și alege propriul model 
de reglementare a jocurilor de noroc 
online, o astfel de legislație trebuie să fie 
proporțională, coerentă, transparentă și 
nediscriminatorie;

Or. en

Amendamentul 38
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii 
de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 

B. întrucât, datorită caracterului său 
special și aplicării principiului 
subsidiarității, în prezent furnizarea de 
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Uniunii Europene, făcând totuși obiectul 
unui număr de acte legislative secundare 
ale UE;

servicii de jocuri de noroc online nu face 
obiectul reglementărilor sectoriale la 
nivelul Uniunii Europene, făcând totuși 
obiectul unui număr de acte legislative 
secundare ale UE;

Or. es

Amendamentul 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii 
de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene, făcând totuși obiectul 
unui număr de acte legislative secundare 
ale UE;

B. întrucât, dat fiind caracterul specific al 
activităților de jocuri de noroc și în 
temeiul principiului subsidiarității,
furnizarea de servicii de jocuri de noroc 
online nu face obiectul reglementărilor 
sectoriale la nivelul Uniunii Europene, 
făcând totuși obiectul unui număr de acte 
legislative secundare ale UE;

Or. it

Amendamentul 40
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii 
de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene, făcând totuși obiectul 
unui număr de acte legislative secundare 
ale UE;

B. întrucât, din cauza caracterului său 
specific și în aplicarea principiul 
subsidiarității, furnizarea de servicii de 
jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene și întrucât jocurile de 
noroc au fost excluse din legislația 
secundară, precum Directiva privind 
comerțul electronic, Directiva privind 
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serviciile și Directiva privind drepturile 
consumatorilor, făcând totuși obiectul unui 
număr de acte legislative secundare ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 41
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii 
de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene, făcând totuși obiectul 
unui număr de acte legislative secundare 
ale UE;

B. întrucât, în aplicarea principiului 
subsidiarității, furnizarea de servicii de 
jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene și, întrucât, din cauza 
caracterului lor specific, jocurile de noroc 
online au fost exceptate de la aplicarea 
Directivei privind comerțul electronic, a 
Directivei privind serviciile și a Directivei 
privind drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 42
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii 
de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene, făcând totuși obiectul 
unui număr de acte legislative secundare 
ale UE;

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii 
de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene, făcând totuși obiectul 
unui număr de acte legislative secundare 
ale UE, cum ar fi Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale, Directiva 
privind practicile comerciale neloiale, 
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Directiva privind protecția consumatorilor 
cu privire la contractele la distanță, 
Directiva privind combaterea spălării de 
bani, Directiva privind protecția datelor 
cu caracter personal, Directiva privind 
confidențialitatea și comunicațiile 
electronice și Directiva privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii 
de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene, făcând totuși obiectul 
unui număr de acte legislative secundare 
ale UE;

B. întrucât, din cauza caracterului său 
specific și în aplicarea principiul 
subsidiarității, furnizarea de servicii de 
jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul 
Uniunii Europene și întrucât jocurile de 
noroc au fost excluse din legislația 
secundară, precum Directiva privind 
comerțul electronic, Directiva privind 
serviciile și Directiva privind drepturile 
consumatorilor, făcând totuși obiectul unui 
număr de acte legislative secundare ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 44
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât articolul 56 din TFUE 
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garantează libera prestare a serviciilor și 
întrucât, ca urmare a caracterului lor 
specific, jocurile de noroc online au fost 
exceptate de la aplicarea Directivei 
privind comerțul electronic, a Directivei 
privind serviciile și a Directivei privind 
drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 45
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât principiile fundamentale ale 
pieței interne s-ar putea aplica pe deplin 
jocurilor de noroc online, dacă acestea ar 
fi monitorizate și reglementate în mod 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 46
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Βa. întrucât sectorul jocurilor de noroc 
online diferă față de alte piețe din punctul 
de vedere al riscurilor implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor și 
combaterea criminalității organizate, 
după cum a confirmat în repetate rânduri 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

Or. el
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Amendamentul 47
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât jocurile de noroc reprezintă o 
sursă importantă de venituri pe care 
majoritatea statelor membre le 
direcționează spre activități caritabile, de 
solidaritate și de binefacere, cum ar fi 
finanțarea sportului de masă;

Or. en

Amendamentul 48
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință 
se află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților fundamentale 
din TFUE, în special libera circulație a 
serviciilor și orice restricție impusă asupra
lor trebuie să respecte dispozițiile din 
TFUE, în special articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților fundamentale 
din TFUE, în special libera circulație a 
serviciilor și orice restricție impusă asupra 
lor trebuie să respecte dispozițiile din 
TFUE, în special articolele 51 și 52 și 
întrucât, potrivit interpretărilor Curții, 
printre motivele imperative referitoare la 
prevalența intereselor publice, care 
justifică restricțiile aplicate acestei 
activități, se numără protecția 
consumatorilor și prevenirea fraudelor și 
a incitării la cheltuirea banilor pe jocuri 
de noroc;

Or. it

Amendamentul 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este un 
tip special de activitate economică;

Or. it
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Amendamentul 51
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică cu caracter special, 
pentru care există restricții ce pot fi 
justificate din rațiuni care țin de 
prevalența intereselor publice, precum 
protecția consumatorilor, prevenirea 
fraudelor și menținerea ordinii publice; 
întrucât trebuie să se aibă totuși în vedere 
faptul că orice restricție impusă trebuie să 
fie proporțională cu obiectivele vizate și să 
nu fie discriminatorie;

Or. es

Amendamentul 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică deosebit de 
importantă, în cazul căreia anumite 
restricții pot fi justificate din rațiuni care 
țin de prevalența intereselor publice, 
precum protecția consumatorilor, 
menținerea ordinii publice și prevenirea 
fraudelor;

Or. pt
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Amendamentul 53
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică cu caracter special, 
care poate justifica restrângerea 
libertăților fundamentale din TFUE, în 
special libera circulație a serviciilor, din 
motive legate de protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și menținerea păcii;

Or. fr

Amendamentul 54
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință 
se află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat caracterul special al 
sectorului jocurilor de noroc, justificând, 
astfel, necesitatea unor reglementări 
specifice, în special în ceea ce privește 
interesele generale și lupta împotriva 
corupției și spălării de bani, dar nu 
numai;

Or. de
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Amendamentul 55
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință 
se află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât, în hotărârea 
din 24 martie 1994 pronunțată în cauza
C-275/92 (Her Majesty's Customs and 
Excise/Gerhart Schindler și Jörg 
Schindler), Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a recunoscut faptul că 
restricțiile privind jocurile de noroc, deși 
afectează libertatea de a presta servicii, 
pot fi justificate de cerințe imperative de 
interes general în măsura în care acestea 
vizează să prevină amenințările la adresa 
ordinii publice și a protecției 
consumatorilor care decurg din 
practicarea jocurilor de noroc;

Or. en

Amendamentul 56
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică cu caracter special,
în cazul căreia nu se pot aplica pe deplin 
normele pieței interne, și anume libertatea 
de stabilire și de a presta servicii;

Or. en
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Amendamentul 57
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică cu caracter specific, 
justificând astfel restricțiile impuse cu 
privire la libera circulație a serviciilor din 
motive imperative de interes public, cum 
ar fi protecția consumatorilor sau 
prevenirea fraudei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o 
activitate economică cu caracter special, 
în cazul căreia restricțiile impuse cu 
privire la libertățile fundamentale din 
TFUE, în special libera circulație a 
serviciilor, pot fi justificate de motive 
imperative de interes public, cum ar fi 
protecția consumatorilor, prevenirea 
fraudei sau menținerea ordinii publice;

Or. en
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Amendamentul 59
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este o
activitate economică, care în consecință se 
află sub incidența libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor și orice restricție 
impusă asupra lor trebuie să respecte 
dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că furnizarea de 
jocuri de noroc sau jocuri pe bani este un 
tip special de activitate economică și că 
orice restricții impuse asupra libertăților 
fundamentale din TFUE, în special libera 
circulație a serviciilor, pot fi, astfel, 
justificate de factori prioritari de interes 
general, precum protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudelor și menținerea legii și
a ordinii;

Or. el

Amendamentul 60
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât furnizarea de servicii de 
jocuri de noroc online nu reprezintă un 
sector convențional, din rațiuni legate de 
drepturile la protecție ale consumatorilor 
și prevenirea dependenței, precum și de 
lupta împotriva spălării de bani și a crimei 
organizate și, așadar, ar trebui tratată cu 
precauție maximă;

Or. de

Amendamentul 61
Robert Rochefort
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât jocurile de noroc sau jocurile 
pe bani contribuie la finanțarea lucrărilor 
și proiectelor caritabile în interes public 
în majoritatea statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 62
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, acum mai mult ca oricând, 
statele membre au interese generale 
comune în ceea ce privește impactul 
social și economic negativ al jocurilor de 
noroc online ilegale la nivel național, 
principalele lor obiective fiind acelea de a 
proteja populația minoră și vulnerabilă și 
de a combate dependența, criminalitatea 
și evaziunea fiscală;

Or. el

Amendamentul 63
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 

D. întrucât protecția consumatorilor
împotriva ofertelor ilegale, prevenirea 
fraudei și aplicarea legislației împotriva 
activităților ilegale, precum spălarea de 
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spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

bani și aranjarea meciurilor, impun măsuri 
coordonate la nivelul UE;

Or. es

Amendamentul 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum
spălarea de bani și aranjarea meciurilor,
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

D. întrucât protecția consumatorilor, 
costurile serviciilor publice generate de 
impactul social și de sănătate al 
problemelor asociate jocurilor de noroc, 
prevenirea fraudei, aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, spălarea de 
bani, activitățile asociate jocurilor de 
noroc ilegale și aranjarea meciurilor sunt 
probleme care impun măsuri coordonate la 
nivelul Uniunii Europene;

Or. it

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

D. întrucât riscurile prezentate de oferta de 
jocuri de noroc online ilegale, disponibilă 
pentru consumatori, necesitatea de a 
preveni frauda și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

Or. en
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Amendamentul 66
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

D. întrucât protecția consumatorilor,
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
dar și necesitatea combaterii activităților 
asociate jocurilor de noroc ilegale, sunt 
probleme care impun măsuri coordonate la 
nivelul UE;

Or. it

Amendamentul 67
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

D. întrucât riscurile prezentate de jocurile 
de noroc online în ceea ce privește 
protecția consumatorilor, prevenirea 
fraudei și aplicarea legislației împotriva 
activităților ilegale, precum spălarea de 
bani și aranjarea meciurilor, subliniază 
necesitatea de a lua în considerare măsuri
mai bine coordonate între statele membre 
și la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 68
Patricia van der Kammen
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor și 
măsurile împotriva fraudei și a altor 
activități ilegale, precum spălarea de bani, 
impun în primul rând măsuri eficiente la 
nivel național și eventual, dacă este cazul, 
măsuri complementare la nivelul UE, în 
spiritul cooperării;

Or. nl

Amendamentul 69
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

D. întrucât caracterul transfrontalier al 
jocurilor de noroc online, precum și
riscurile implicate în ceea ce privește 
protecția consumatorilor, prevenirea 
fraudei și aplicarea legislației împotriva 
activităților ilegale, precum spălarea de 
bani și aranjarea meciurilor, impun măsuri 
coordonate și un cadru juridic de bază la 
nivelul UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri coordonate la nivelul UE;

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, 
prevenirea fraudei și aplicarea legislației 
împotriva activităților ilegale, precum 
spălarea de bani și aranjarea meciurilor, 
impun măsuri efective;

Or. en

Amendamentul 71
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este esențial să se introducă 
mecanisme de control al competițiilor 
sportive și al fluxurilor financiare, 
împreună cu mecanisme comune de 
supraveghere la nivelul UE;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este esențial să se introducă 
mecanisme de control al competițiilor 
sportive și al fluxurilor financiare, 
împreună cu mecanisme comune de 
supraveghere la nivelul UE;

E. întrucât este esențial să se introducă 
mecanisme de control al competițiilor 
sportive și al fluxurilor financiare, 
împreună cu mecanisme de supraveghere;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât trebuie să se asigure un 
model de finanțare durabil pentru 
promovarea curselor de cai și a sportului 
și pentru organizarea de evenimente 
sportive pentru care se fac pariuri și din 
care operatorii de jocuri de noroc obțin 
venituri;

Or. en

Amendamentul 74
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a pieței jocurilor de noroc online, 
în ceea ce privește informațiile și datele 
privind oferta autorizată și neautorizată de 
la nivel intern și transfrontalier, din 
interiorul UE și de la nivel mondial,

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a sectorului jocurilor de noroc 
online, în ceea ce privește informațiile și 
datele privind oferta autorizată și 
neautorizată,

Or. de

Amendamentul 75
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a pieței jocurilor de noroc online, 
în ceea ce privește informațiile și datele 
privind oferta autorizată și neautorizată de 
la nivel intern și transfrontalier, din 
interiorul UE și de la nivel mondial,

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a sectorului jocurilor de noroc 
online, în ceea ce privește informațiile și 
datele privind oferta autorizată și 
neautorizată de la nivel intern și 
transfrontalier, din interiorul UE și de la 
nivel mondial,

Or. en

Amendamentul 76
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a pieței jocurilor de noroc online, 
în ceea ce privește informațiile și datele 
privind oferta autorizată și neautorizată de 
la nivel intern și transfrontalier, din 
interiorul UE și de la nivel mondial,

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a activităților de jocuri de noroc 
online, în ceea ce privește informațiile și 
datele privind oferta autorizată și 
neautorizată,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a pieței jocurilor de noroc online, 
în ceea ce privește informațiile și datele 
privind oferta autorizată și neautorizată de 
la nivel intern și transfrontalier, din 
interiorul UE și de la nivel mondial,

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu 
completă a sectorului jocurilor de noroc 
online, în ceea ce privește informațiile și 
datele privind oferta autorizată și 
neautorizată,
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Or. en

Amendamentul 78
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât tipurile de publicitate pentru 
jocurile de noroc online diferă de la un 
stat membru la altul sau nu sunt 
reglementate deloc,

Or. cs

Amendamentul 79
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât piața jocurilor de noroc 
include canale de distribuție atât online, 
cât și offline, care ar trebui să fie 
reglementate în mod coerent,

Or. en

Amendamentul 80
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât jocurile de noroc clasice sunt 
reglementate la nivel național în toate 
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statele membre ale UE și nu fac obiectul 
prezentului raport,

Or. it

Amendamentul 81
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât orice inițiativă coordonată la 
nivelul UE trebuie să recunoască și să ia 
în considerare caracteristicile specifice 
ale loteriilor și contribuția socială 
durabilă a acestora,

Or. es

Amendamentul 82
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât stabilirea de plafoane, 
optimizarea clarificărilor, instrumentele 
cu restricții autoimpuse, informațiile 
privind programele de prevenire și de 
tratare și reglementarea publicității 
înșelătoare creează condițiile necesare 
pentru o intervenție timpurie în cazul 
dependenței sau înclinației patologice 
către jocurile de noroc,

Or. cs
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Amendamentul 83
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât jocurile de noroc sunt 
asociate unor fenomene sociale negative 
grave, ale căror consecințe și costuri sunt 
mai dificil de estimat decât beneficiile 
economice obținute din sectorul jocurilor 
de noroc,

Or. cs

Amendamentul 84
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Subtitlul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Caracterul specific al sectorului jocurilor 
de noroc online și protecția 
consumatorilor
(Acesta este titlul noii teme I din raport.)

Or. en

Amendamentul 85
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. recunoaște faptul că jocurile de noroc 
nu reprezintă o activitate economică 
obișnuită din cauza potențialului impact 
social negativ al acestora, cum ar fi 
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dependența de jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 86
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul -1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1b. subliniază faptul că, din cauza 
caracterului special al sectorului jocurilor 
de noroc online, protecția sănătății umane 
și a consumatorilor ar trebui să constituie 
principalul principiu director în cazul 
prezentării de recomandări la nivelul UE 
și al elaborării de acte legislative 
naționale;

Or. en

Amendamentul 87
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul -1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1c. recunoaște faptul că trebuie să se 
acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și a sănătății umane, 
precum și prevenirii efectelor negative;

Or. en

Amendamentul 88
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul -1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1d. consideră că principalele elemente de 
asigurare a protecției jucătorilor ar trebui 
să includă următoarele: mecanisme 
pentru identificarea clară a jucătorilor, 
măsuri de asigurare a utilizării unui cont 
unic, limite autoimpuse privind jocurile 
de noroc și mecanisme de autoexcludere 
bazate pe interoperabilitatea registrelor 
naționale;

Or. en

Amendamentul 89
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul -1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1e. subliniază faptul că, pe de o parte, 
furnizorii de jocuri de noroc online ar 
trebui să respecte întotdeauna legislația 
națională a statului membru în care își 
desfășoară activitatea și, pe de altă parte, 
că statele membre ar trebui să își mențină 
dreptul de a impune restricțiile pe care le 
consideră necesare și justificate pentru a 
combate jocurile de noroc online ilegale, 
în vederea punerii în aplicare a legislației 
naționale și pentru a împiedica accesul pe 
piață al furnizorilor ilegali;

Or. en

Amendamentul 90
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul -1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1f. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea între autoritățile 
naționale competente;
(Acesta este punctul 11 din proiectul de 
raport inițial.)

Or. en

Amendamentul 91
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul -1 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1g. subliniază faptul că grupul de experți 
privind serviciile de jocuri de noroc ar 
trebui să depună eforturi deosebite pentru 
a proteja minorii și pentru a limita cât 
mai mult posibil accesul acestora la site-
urile de jocuri de noroc online;

Or. en

Amendamentul 92
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul -1 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1h. consideră că dependența de jocurile 
de noroc impune desfășurarea unor 
activități de cercetare și colectarea unor 
date suplimentare și, prin urmare, solicită 
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tuturor statelor membre să realizeze studii 
suplimentare pentru a înțelege 
dependența de jocurile de noroc;
(Acesta este punctul 12 din proiectul de 
raport inițial.)

Or. en

Amendamentul 93
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre 
au dreptul să stabilească modul de 
organizare și de reglementare a ofertei de 
servicii de jocuri de noroc online la nivel 
național și să pună în aplicare măsuri de 
combatere a serviciilor ilegale de jocuri de 
noroc, respectând principiile de bază din 
tratatele UE;

Or. es

Amendamentul 94
Nora Berra

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească, în temeiul obiectivelor de 
interes general urmărite, modul de 
organizare și de reglementare a ofertei de 
servicii de jocuri de noroc online la nivel 
național, respectând principiile de bază din 
tratatele UE;
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Or. en

Amendamentul 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național,
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de servicii de jocuri 
de noroc online la nivel național, să adopte 
măsuri împotriva serviciilor de jocuri de 
noroc ilegale și să protejeze împotriva 
riscului de probleme asociate jocurilor de 
noroc, în special în rândul 
consumatorilor vulnerabili, în 
conformitate cu principiile prevăzute în
tratate;

Or. it

Amendamentul 96
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre 
au dreptul să stabilească modul de 
organizare și de reglementare a ofertei de 
servicii de jocuri de noroc online la nivel 
național, respectând principiile de bază din 
tratatele UE;

Or. en
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Amendamentul 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de servicii de jocuri 
de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE; solicită introducerea unui principiu 
de reglementare potrivit căruia o societate 
de jocuri de noroc poate licita pentru 
licența națională necesară într-un stat 
membru doar dacă aceasta nu încalcă 
legislația în niciun alt stat membru al UE;

Or. en

Amendamentul 98
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre 
au dreptul să stabilească modul de 
organizare și de reglementare a ofertei de 
servicii de jocuri de noroc online la nivel 
național, respectând principiile de bază din 
tratatele UE;

Or. en

Amendamentul 99
Jürgen Creutzmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre
au dreptul să stabilească modul de 
organizare și de reglementare a ofertei de 
servicii de jocuri de noroc online la nivel 
național, respectând principiile de bază din 
tratatele UE;

Or. en

Amendamentul 100
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de servicii de jocuri 
de noroc online la nivel național și să ia 
măsuri pentru combaterea furnizării de 
servicii de jocuri de noroc online ilegale, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

Or. it

Amendamentul 101
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 

1. recunoaște că, în lumina principiului 
subsidiarității și a jurisprudenței CJUE,
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reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

statele membre au dreptul să stabilească, în 
temeiul obiectivelor de interes general 
urmărite, modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de servicii de jocuri 
de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

Or. en

Amendamentul 102
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în aplicarea principiului 
subsidiarității, statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de servicii de jocuri 
de noroc online și dreptul de a aplica 
măsuri împotriva serviciilor de jocuri de 
noroc ilegale, respectând principiile de 
bază din tratatele UE;

Or. en

Amendamentul 103
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre 
au dreptul să stabilească modul de 
organizare, de reglementare și de aplicare
a ofertei de servicii de jocuri de noroc 
online la nivel național, recunoscând 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
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Europene;

Or. en

Amendamentul 104
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște faptul că jocurile de noroc 
reprezintă o activitate economică cu 
caracter special, în cazul căreia nu se 
aplică pe deplin normele pieței interne; 
subliniază faptul că, în aplicarea 
principiului subsidiarității, statele 
membre au dreptul și responsabilitatea de 
a reglementa acest sector într-un mod 
care asigură cel mai înalt nivel de 
protecție a consumatorilor, respectând 
principiile de bază din tratatele UE;

Or. en

Amendamentul 105
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre 
au dreptul să stabilească modul de 
organizare și de reglementare a ofertei de 
servicii de jocuri de noroc online la nivel 
național, păstrându-și dreptul exclusiv de 
a impune toate măsurile pe care le 
consideră necesare pentru combaterea 
jocurilor de noroc online ilegale, cu 
scopul de a pune în aplicare legislația 
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națională și de a restricționa accesul pe 
piață al operatorilor ilegali, respectând 
principiile de bază din tratatele UE;

Or. el

Amendamentul 106
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
primar să stabilească modul de organizare 
a ofertei de servicii de jocuri de noroc 
online la nivel național;

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că, în aplicarea principiului 
subsidiarității, statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de servicii de jocuri 
de noroc online și dreptul de a aplica 
măsuri împotriva serviciilor de jocuri de 
noroc ilegale, respectând principiile de 
bază din tratatele UE;

Or. en
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Amendamentul 108
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de 
jocuri de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE;

1. recunoaște că statele membre au dreptul 
să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de servicii de jocuri 
de noroc online la nivel național, 
respectând principiile de bază din tratatele 
UE; constată, în același timp, necesitatea 
unui cadru mai uniform, în scopul de a 
aborda caracterul transfrontalier al 
jocurilor de noroc online;

Or. en

Amendamentul 109
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recunoaște faptul că statele membre 
au dreptul să își stabilească propria 
abordare privind jocurile de noroc pe 
internet și să restricționeze sau să 
interzică furnizarea anumitor servicii 
către consumatori;

Or. de

Amendamentul 110
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)



AM\933917RO.doc 51/200 PE508.193v03-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că, potrivit 
jurisprudenței Curții de Justiție 
Europene, statele membre pot limita 
libertățile fundamentale pe piața unică 
numai dacă acest lucru este justificat de 
motive de interes general și fără caracter 
economic, de exemplu protecția 
consumatorilor și prevenirea fraudei; 
consideră că astfel de măsuri restrictive 
trebuie să fie adecvate și proporționale 
pentru a atinge obiectivele dorite într-un 
mod coerent și sistematic și nu ar trebui 
să aplice un tratament discriminatoriu 
operatorilor străini;

Or. en

Amendamentul 111
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de faptul că Comisia s-a adresat 
în scris mai multor state membre, 
solicitându-le informații detaliate cu 
privire la legislația națională în vigoare 
privind jocurile de noroc; invită Comisia 
să poarte în continuare un dialog cu 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 112
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. respinge crearea unei piețe interne a 
jocurilor de noroc online cu furnizare de 
produse transfrontaliere și atrage atenția 
asupra jurisprudenței consecvente a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene; își 
exprimă îndoiala cu privire la valoarea 
adăugată a unei directive a UE care să 
prevadă standarde minime pentru 
protecția jucătorilor și a tinerilor; solicită 
totuși punerea reală în aplicare a 
standardelor ridicate existente în statele 
membre și solicită autorităților de 
supraveghere din statele membre să 
coopereze mai îndeaproape pentru 
punerea în aplicare a legii;

Or. de

Amendamentul 113
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că statele membre își 
mențin dreptul de a impune măsuri de 
combatere a jocurilor de noroc online 
ilegale, cu scopul de a pune în aplicare 
legislația națională și de a împiedica 
accesul pe piață al furnizorilor ilegali;

Or. en

Amendamentul 114
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recunoaște importanța veniturilor 
obținute din activități de jocuri de noroc 
pentru finanțarea obiectivelor de interes 
public în statele membre ale Uniunii 
Europene în domenii precum sportul, 
cultura sau cauzele sociale; în plus, 
subliniază importanța acestei contribuții 
durabile și rolul specific care ar trebui să 
fie recunoscut în cadrul dezbaterilor la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 115
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că principiul subsidiarității 
ar trebui să se aplice și drepturilor privind 
pariurile sportive;

Or. en

Amendamentul 116
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută prioritatea Comisiei de a 
progresa în mod semnificativ în ceea ce 
privește cazurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și plângerile 
depuse împotriva mai multor state 

eliminat
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membre, care sunt pendinte de la 
începutul anului 2007;

Or. en

Amendamentul 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută prioritatea Comisiei de a 
progresa în mod semnificativ în ceea ce 
privește cazurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și plângerile 
depuse împotriva mai multor state 
membre, care sunt pendinte de la 
începutul anului 2007;

eliminat

Or. it

Amendamentul 118
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută prioritatea Comisiei de a 
progresa în mod semnificativ în ceea ce 
privește cazurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și plângerile 
depuse împotriva mai multor state 
membre, care sunt pendinte de la 
începutul anului 2007;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 119
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută prioritatea Comisiei de a 
progresa în mod semnificativ în ceea ce 
privește cazurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și plângerile 
depuse împotriva mai multor state 
membre, care sunt pendinte de la 
începutul anului 2007;

eliminat

Or. en

Amendamentul 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută prioritatea Comisiei de a 
progresa în mod semnificativ în ceea ce 
privește cazurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și plângerile 
depuse împotriva mai multor state 
membre, care sunt pendinte de la 
începutul anului 2007;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – paragraful 1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

reamintește Comisiei întârzierea anumitor 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor care, astfel cum a fost 
subliniat de Ombudsmanul European, 
pune la îndoială dreptul Comisiei de a 
întârzia pe termen nedeterminat 
soluționarea plângerilor referitoare la 
încălcarea dreptului Uniunii de către un 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 122
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să recunoască, în 
efectuarea analizei reglementărilor 
naționale, faptul că statele membre au 
posibilitatea de a asigura direcționarea 
unei cote-părți rezonabile din câștigurile 
provenite din jocuri de noroc spre 
finanțarea transparentă a domeniului 
sportului, precum și a asociațiilor sportive 
independente;

Or. en

Amendamentul 123
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. respinge crearea unei piețe interne a 
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jocurilor de noroc online, cu furnizare de 
produse transfrontaliere; atrage atenția 
asupra jurisprudenței consecvente a 
Curții de Justiție a UE, potrivit căreia 
organizarea de jocuri de noroc nu 
constituie o activitate economică normală 
pe care statele membre să o poată 
restricționa sau interzice, integral sau 
parțial, cu ajutorul monopolurilor sau al 
schemelor de autorizare, din rațiuni 
imperative de interes general; se declară, 
așadar, în favoarea menținerii sistemelor 
și piețelor naționale de autorizare, 
întrucât cuantumul ridicat al finanțării 
investite în sporturi populare și în multe 
alte activități benefice și caritabile s-ar 
reduce semnificativ în cazul unei piețe 
interne fără o armonizare a taxelor și 
impozitelor în acest domeniu la nivelul 
UE;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să recunoască, în 
desfășurarea procedurilor actuale de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor și 
în efectuarea analizei reglementărilor 
naționale, faptul că statele membre au 
posibilitatea de a asigura direcționarea 
unei cote-părți rezonabile din câștigurile 
provenite din jocurile de noroc spre 
finanțarea sportului profesionist și de 
masă și a sectorului cabalin; solicită 
recunoașterea caracteristicilor specifice și 
a contribuțiilor durabile ale loteriilor la 
societate, precum și luarea în considerare 
a acestora în orice abordare coordonată 
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la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 125
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. își exprimă îndoiala cu privire la 
valoarea adăugată ce ar putea fi generată 
de o directivă a UE care să prevadă 
standarde minime pentru protecția 
jucătorilor și a tinerilor; consideră că este 
mult mai important ca standardele 
ridicate existente în statele membre să fie 
puse în mod eficace în aplicare, în special 
printr-o mai bună punere în aplicare a 
legii împotriva operatorilor care nu dețin 
autorizațiile naționale necesare sau care 
nu respectă interdicțiile naționale privind, 
de exemplu, tipurile deosebit de 
periculoase de jocuri de noroc și jocuri pe 
bani; solicită autorităților de 
supraveghere din statele membre să 
coopereze mai intens în ceea ce privește 
punerea în aplicare a legii;

Or. de

Amendamentul 126
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 

eliminat
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naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

Or. nl

Amendamentul 127
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

eliminat

Or. de

Amendamentul 128
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 

eliminat
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naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

Or. fr

Amendamentul 129
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu reduc 
oportunitățile de a juca jocuri de noroc sau 
nu limitează activitățile de promovare a 
jocurilor de noroc în mod consecvent, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE;

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva statelor membre ale 
căror monopoluri din domeniul jocurilor 
de noroc reduc oportunitățile de a juca 
jocuri de noroc sau limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
neconsecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

Or. en

Amendamentul 130
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 

3. solicită Comisiei să continue să se 
implice într-un dialog cu statele membre
privind conformitatea legislației și a
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naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

practicilor naționale cu legislația UE și să
respecte decizia luată de statele membre 
în ceea ce privește crearea de monopoluri 
în acest sector, cu condiția ca acestea să 
adopte o abordare consecventă, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE;

Or. es

Amendamentul 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu reduc 
oportunitățile de a juca jocuri de noroc 
sau nu limitează activitățile de promovare 
a jocurilor de noroc în mod consecvent, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE;

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva legilor naționale care nu
respectă jurisprudența CJUE;

Or. pt

Amendamentul 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări privind conformitatea 
legislației și a practicilor naționale cu 
legislația UE, ținând seama de principiul 
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juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu reduc 
oportunitățile de a juca jocuri de noroc 
sau nu limitează activitățile de promovare 
a jocurilor de noroc în mod consecvent, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE;

subsidiarității și de faptul că jocurile de 
noroc online reprezintă un tip special de 
activitate economică;

Or. it

Amendamentul 133
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE;

Or. de

Amendamentul 134
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 

3. solicită Comisiei să continue să 
monitorizeze și să impună conformitatea 
legislației și a practicilor naționale cu 
legislația UE și să ia măsuri juridice 
împotriva statelor membre care par să 
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domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

încalce legislația UE;

Or. en

Amendamentul 135
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE, în cooperare cu 
statele membre;

Or. de

Amendamentul 136
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE, în conformitate 
cu jurisprudența CJUE;
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domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

Or. de

Amendamentul 137
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE și să deschidă 
imediat proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care 
statele membre refuză să își adapteze 
legislația în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 138
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia imediat
măsuri juridice împotriva monopolurilor 
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domeniul jocurilor de noroc care nu reduc 
oportunitățile de a juca jocuri de noroc sau
nu limitează activitățile de promovare a 
jocurilor de noroc în mod consecvent, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE;

din domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc și nu limitează activitățile de 
promovare și de publicitate a jocurilor de 
noroc în mod consecvent și sistematic, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE;

Or. en

Amendamentul 139
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu reduc 
oportunitățile de a juca jocuri de noroc 
sau nu limitează activitățile de promovare 
a jocurilor de noroc în mod consecvent, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE;

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și a practicilor 
naționale cu legislația UE și invită statele 
membre să se asigure că monopolul din 
domeniul jocurilor de noroc ia măsuri 
suficiente împotriva dependenței de jocuri 
de noroc și aplică o politică moderată în 
materie de publicitate;

Or. en

Amendamentul 140
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 

3. solicită Comisiei să continue dialogul cu 
statele membre privind conformitatea 
legislației și a practicilor naționale cu 
legislația UE;
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reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

Or. el

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea legislației și practicilor 
naționale cu legislația UE și să ia măsuri 
juridice împotriva monopolurilor din 
domeniul jocurilor de noroc care nu 
reduc oportunitățile de a juca jocuri de 
noroc sau nu limitează activitățile de 
promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu 
jurisprudența CJUE;

3. solicită Comisiei să continue să 
efectueze verificări eficace privind 
conformitatea cu jurisprudența CJUE;

Or. en

Amendamentul 142
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să realizeze un tablou de 
bord anual privind plângerile de pe piața 
internă împotriva reglementărilor aplicate 
de statele membre în ceea ce privește 
jocurile de noroc și să definească și să 
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explice măsurile luate de Comisie pentru 
a asigura conformitatea reglementărilor 
din astfel de state membre cu 
jurisprudența CJUE și cu normele pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 143
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 – subpunctul 2 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată faptul că, deși în prezent 
principiul recunoașterii reciproce a 
licențelor nu se aplică pe piața jocurilor 
de noroc, ar trebui să se instituie o 
procedură simplificată de solicitare a 
licențelor, respectând principiile pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 144
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 – subpunctul 3 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiul recunoașterii 
reciproce ar trebui să se aplice licențelor 
acordate pentru jocurile de noroc, în 
scopul de a facilita desfășurarea de 
activități pe piața internă de către 
furnizorii de servicii reglementate, în 
conformitate cu principiile tratatelor;

Or. en
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Amendamentul 145
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recunoaște faptul că jocurile de noroc 
nu reprezintă o activitate economică 
obișnuită din cauza potențialului impact 
social negativ al acestora, cum ar fi 
dependența de jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 146
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că, în conformitate 
cu jurisprudența Curții de Justiție 
Europene, monopolurile naționale trebuie 
să se supună unui control de stat strict și 
să asigure un nivel deosebit de ridicat de 
protecție a consumatorilor; consideră că 
activitățile monopolurilor trebuie să fie 
coerente cu obiectivele de interes general 
și să reducă oportunitățile de a juca jocuri 
de noroc în mod consecvent; invită 
Comisia să analizeze în special politicile 
comerciale de expansiune;

Or. en

Amendamentul 147
Christel Schaldemose
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. respectă decizia mai multor state 
membre de a interzice toate tipurile sau 
anumite tipuri de jocuri de noroc online 
sau de a menține monopolul de stat în 
acest sector, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție;

Or. en

Amendamentul 148
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să deschidă 
discuția cu privire la cadrul pentru 
jocurile de noroc și pariuri, atât în cadrul 
grupului de experți privind serviciile de 
jocuri de noroc, înființat de Comisie, cât 
și la nivelul Consiliului, în cadrul 
grupului de lucru relevant al Consiliului;

Or. en

Amendamentul 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei, statelor membre și 
grupului de experți privind serviciile de 
jocuri de noroc să stabilească măsuri și 
strategii coordonate, inclusiv schimburi 
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de bune practici, în vederea analizării și 
soluționării problemei evaziunii fiscale 
practicate de operatorii autorizați care 
furnizează jocuri de noroc online pe piața 
UE, dar care au sediul social într-un 
paradis fiscal de pe teritoriul sau din 
afara teritoriului UE;

Or. it

Amendamentul 150
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere 
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la piețe ilicite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 151
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 

eliminat
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pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere 
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la piețe ilicite;

Or. de

Amendamentul 152
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere 
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la piețe ilicite;

eliminat

Or. de

Amendamentul 153
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei eliminat



PE508.193v03-00 72/200 AM\933917RO.doc

RO

interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere 
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la piețe ilicite;

Or. en

Amendamentul 154
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei interdicții 
generale a serviciilor de jocuri de noroc 
online și restricțiilor excesive pentru 
consumatori; solicită Comisiei și statelor 
membre să analizeze, ca parte a activității 
grupului de experți privind serviciile de 
jocuri de noroc, costurile sociale 
prezentate de permitere activităților de 
jocuri de noroc reglementate în raport cu 
efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

4. ia act de riscurile asociate unei interdicții 
generale a serviciilor de jocuri de noroc 
online și restricțiilor excesive pentru 
consumatori; solicită Comisiei și statelor 
membre să coopereze în vederea 
echilibrării costurilor sociale prezentate de 
permiterea activităților de jocuri de noroc 
reglementate cu efectele negative cauzate 
de apelarea de către consumatori la piețe 
ilicite;

Or. es

Amendamentul 155
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere activităților 
de jocuri de noroc reglementate în raport 
cu efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze, ca parte a activității grupului de 
experți privind serviciile de jocuri de 
noroc, costurile sociale prezentate de 
permiterea activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele negative 
cauzate de apelarea de către consumatori la 
piețe ilicite;

Or. it

Amendamentul 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere 
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele negative 
cauzate de apelarea de către consumatori la 
piețe ilicite;

4. ia act de riscurile asociate creșterii 
recente a disponibilității serviciilor de 
jocuri, în special pentru consumatorii 
vulnerabili; subliniază cât de important 
este ca statele membre să evalueze 
costurile sociale și de sănătate generate de 
problemele asociate jocurilor de noroc și
efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

Or. it

Amendamentul 157
Raffaele Baldassarre
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere activităților 
de jocuri de noroc reglementate în raport 
cu efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze, ca parte a activității grupului de 
experți privind serviciile de jocuri de 
noroc, costurile sociale prezentate de 
permiterea activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele negative 
cauzate de apelarea de către consumatori la 
piețe ilicite;

Or. it

Amendamentul 158
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere activităților 
de jocuri de noroc reglementate în raport 
cu efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

4. ia act de riscurile asociate accesului 
consumatorilor la servicii de jocuri de 
noroc ilegale; solicită Comisiei și statelor 
membre să analizeze, ca parte a activității 
grupului de experți privind serviciile de 
jocuri de noroc, costurile sociale prezentate 
de permiterea activităților de jocuri de 
noroc reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la piețe ilicite;

Or. en

Amendamentul 159
Christel Schaldemose
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere activităților 
de jocuri de noroc reglementate în raport 
cu efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
poarte discuții, ca parte a activității 
grupului de experți privind serviciile de 
jocuri de noroc, cu privire la costurile 
sociale prezentate de permiterea
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele negative 
cauzate de apelarea de către consumatori la 
piețe ilicite;

Or. en

Amendamentul 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la piețe ilicite;

4. ia act de riscurile prezentate de serviciile
de jocuri de noroc online și subliniază 
faptul că statele membre trebuie să 
stabilească un echilibru în ceea ce 
privește costurile sociale ale activităților de 
jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 161
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere activităților 
de jocuri de noroc reglementate în raport 
cu efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

4. ia act de riscurile pe care le poate 
prezenta o interdicție generală a 
serviciilor de jocuri de noroc online sau
restricțiile excesive pentru consumatori și 
subliniază faptul că statele membre 
trebuie să stabilească un echilibru între 
costurile sociale prezentate de permiterea
activităților de jocuri de noroc 
reglementate și efectele negative cauzate 
de apelarea de către consumatori la piețe 
ilicite;

Or. en

Amendamentul 162
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere 
activităților de jocuri de noroc 
reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la piețe ilicite;

4. consideră că statele membre ar trebui 
să evalueze ele însele riscurile asociate 
unei interdicții generale a serviciilor de 
jocuri de noroc online și restricțiilor 
excesive pentru consumatori;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de riscurile asociate unei 
interdicții generale a serviciilor de jocuri 
de noroc online și restricțiilor excesive 
pentru consumatori; solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze, ca parte a 
activității grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc, costurile 
sociale prezentate de permitere activităților 
de jocuri de noroc reglementate în raport 
cu efectele negative cauzate de apelarea de 
către consumatori la piețe ilicite;

4. ia act de riscurile asociate accesului 
consumatorilor la servicii de jocuri de 
noroc ilegale; solicită Comisiei și statelor 
membre să analizeze, ca parte a activității 
grupului de experți privind serviciile de 
jocuri de noroc, costurile sociale prezentate 
de permiterea activităților de jocuri de 
noroc reglementate în raport cu efectele 
negative cauzate de apelarea de către 
consumatori la operatori care desfășoară 
activități ilicite;

Or. en

Amendamentul 164
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură 
transparentă bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 165
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură transparentă 
bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

5. subliniază că statele membre care își 
deschid sectorul jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură de 
autorizare transparentă bazată pe criterii 
obiective și nediscriminatorii, care respectă 
pe deplin legislația UE și care asigură un 
nivel suficient și strict de protecție a 
consumatorilor, inclusiv o limită pentru 
publicitatea efectuată de către operatorii 
autorizați;

Or. en

Amendamentul 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură transparentă 
bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură transparentă 
pentru acordarea de autorizații sau 
licențe, bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

Or. it

Amendamentul 167
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 

5. subliniază că statele membre care 
optează să își deschidă sectorul jocurilor 
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trebuie să prevadă o procedură transparentă 
bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

de noroc online trebuie să prevadă o 
procedură transparentă bazată pe criterii 
obiective și nediscriminatorii, care respectă 
pe deplin legislația UE;

Or. en

Amendamentul 168
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură transparentă 
bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

5. subliniază că statele membre care își 
deschid sectoarele jocurilor de noroc 
online trebuie să prevadă o procedură 
transparentă bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

Or. de

Amendamentul 169
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online
trebuie să prevadă o procedură 
transparentă bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc către 
operatori privați trebuie să prevadă 
proceduri de autorizare care respectă 
principiile generale ale transparenței, 
egalității de tratament și securității 
juridice, astfel cum este prevăzut de 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene;

Or. en
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Amendamentul 170
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură transparentă 
bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

5. subliniază că statele membre care 
intenționează să își deschidă sectorul
jocurilor de noroc online, având în vedere 
că această măsură nu este obligatorie 
conform legislației UE, trebuie să prevadă 
o procedură transparentă bazată pe criterii 
obiective și nediscriminatorii, care respectă 
pe deplin legislația UE;

Or. el

Amendamentul 171
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură transparentă 
bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

5. subliniază că statele membre care își 
deschid regimul jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură de 
autorizare transparentă bazată pe criterii 
obiective și nediscriminatorii, care respectă 
pe deplin legislația UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că statele membre care își 
deschid piețele jocurilor de noroc online 
trebuie să prevadă o procedură 
transparentă bazată pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care respectă pe deplin 
legislația UE;

5. subliniază că sectorul jocurilor de noroc 
online al statelor membre trebuie să 
respecte pe deplin legislația UE;

Or. en

Amendamentul 173
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că statele membre 
care fac obiectul unei proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor nu 
pot pune în aplicare măsuri de aplicare 
reactive împotriva operatorilor autorizați 
într-un alt stat membru pentru furnizarea 
de servicii de jocuri de noroc în jurisdicția 
lor;

Or. en

Amendamentul 174
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța definirii în
comun a noțiunii de operatori legali, 
astfel încât statele membre să autorizeze 
numai operatorii care îndeplinesc cel 
puțin următoarele cerințe și care sunt, 
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prin urmare, considerați a fi legali:
(a) operatorul trebuie să dețină o licență 
emisă în statul membru de origine a 
jucătorului;
(b) operatorul care solicită autorizarea 
într-un stat membru nu încalcă legislația 
în niciun alt stat membru al Uniunii 
Europene;
(c) operatorul respectă legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 175
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă să se introducă imediat 
principiul potrivit căruia nicio societate de 
jocuri de noroc nu poate desfășura 
activități într-un stat membru dacă 
societatea respectivă încalcă legislația 
unui alt stat membru în care își 
desfășoară activitatea;

Or. en

Amendamentul 176
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită statele membre să impună 
operatorilor autorizați de statele membre 
obligația de a afișa într-un loc vizibil pe 
site-ul lor de internet sigla autorității de 
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reglementare;

Or. en

Amendamentul 177
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. salută inițiativa Comisiei de a crea un 
grup de experți privind jocurile de noroc 
care să facă schimb de experiență și de 
bune practici și care să ofere consiliere și 
expertiză în pregătirea inițiativelor UE, în 
special a recomandărilor privind protecția 
comună a consumatorilor, publicitatea 
responsabilă și cele mai bune practici în 
prevenirea și combaterea aranjării 
meciurilor în contextul pariurilor 
sportive;

Or. en

Amendamentul 178
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. ia act de faptul că disponibilitatea 
unor servicii de jocuri de noroc online 
legale și responsabile poate diminua 
costurile sociale ale efectelor negative și 
nedorite ale activităților de jocuri de 
noroc;
(Prezentul amendament este similar cu 
punctul 10 din proiectul de raport inițial.)
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Or. en

Amendamentul 179
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite 
instituirea unui sistem comun de 
identificare a jucătorilor și pentru a face 
aplicabile la nivelul întregii UE 
mecanisme de autoexcludere;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 180
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a face schimb de 
bune practici și informații privind 
instituirea unui sistem comun eficient de 
identificare a jucătorilor, întocmirea de 
liste albe și liste negre de operatori, 
precum și stabilirea de mecanisme de 
autoexcludere;

Or. es
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Amendamentul 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil punerea în 
comun a informațiilor și a celor mai bune 
practici și fluxul de date între autoritățile 
de reglementare din statele membre pentru 
a permite instituirea unui sistem comun de 
identificare a jucătorilor și a unor măsuri 
de combatere a furnizării de servicii de 
jocuri ilegale, precum și pentru a face 
aplicabile la nivelul întregii Uniuni
mecanisme de autoexcludere;

Or. it

Amendamentul 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite schimbul 
eficace de bune practici și aplicarea 
corectă a legilor naționale, prin 
introducerea unor măsuri eficiente pentru 
combaterea operatorilor ilegali, precum 
crearea unor liste albe și liste negre de 
operatori, și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;
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Or. pt

Amendamentul 183
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze fluxul de date între autoritățile de 
reglementare din statele membre pentru a 
permite instituirea unui sistem comun 
eficace de identificare a jucătorilor, astfel 
încât să se permită adoptarea unor măsuri 
împotriva operatorilor ilegali și a unor 
mecanisme de autoexcludere la nivelul 
întregii UE;

Or. de

Amendamentul 184
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
jocurile de noroc și Comisiei să faciliteze 
cât mai mult posibil fluxul de date între 
autoritățile de reglementare din statele 
membre pentru a permite luarea unor 
măsuri comune împotriva fraudei, 
aranjării meciurilor și operatorilor de 
jocuri de noroc ilegale;

Or. en
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Amendamentul 185
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare ale 
statelor membre pentru a face posibile 
instituirea unor sisteme eficiente de 
identificare a jucătorilor, luarea unor 
măsuri de executare împotriva 
operatorilor care desfășoară activități 
ilegale, întocmirea unor liste albe și liste 
negre și instituirea unor mecanisme de 
autoexcludere, care includ limite 
personale privind jocurile de noroc,
aplicabile la nivelul întregii UE;

Or. en

Amendamentul 186
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze schimbul de cele mai bune 
practici și de informații între autoritățile 
de reglementare din statele membre pentru 
a permite instituirea unui sistem comun de 
identificare a jucătorilor și pentru a face 
aplicabile la nivelul întregii UE mecanisme 
de autoexcludere; în plus, îndeamnă 
statele membre să reia dialogul pe tema 
serviciilor de jocuri de noroc online în 
cadrul forumului grupului de lucru al 
Consiliului privind stabilirea de servicii;
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Or. en

Amendamentul 187
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare ale 
statelor membre pentru a face schimb de 
cele mai bune practici și de informații în 
special cu privire la un sistem eficient de 
identificare a jucătorilor, la măsuri de 
executare împotriva operatorilor care 
desfășoară activități ilegale, precum și la 
întocmirea de liste albe și liste negre și 
instituirea de mecanisme de 
autoexcludere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a 
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze schimbul de informații între 
statele membre pentru a permite schimbul 
de cele mai bune practici, de exemplu 
privind identificarea obligatorie și fiabilă
a jucătorilor, luarea unor măsuri de 
executare împotriva operatorilor care 
desfășoară activități ilegale, precum și 
întocmirea de liste albe și liste negre și 
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instituirea de mecanisme de 
autoexcludere;

Or. en

Amendamentul 189
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite instituirea 
unui sistem comun de identificare a
jucătorilor și pentru a face aplicabile la 
nivelul întregii UE mecanisme de 
autoexcludere;

6. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare din 
statele membre pentru a permite 
identificarea jucătorilor, aplicarea 
mecanismelor de autoexcludere, precum și 
executarea dispozițiilor aplicabile;

Or. en

Amendamentul 190
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să includă 
întotdeauna în grupurile de experți și în 
consultări specialiști în domeniul 
dependenței și înclinației patologice către 
jocurile de noroc;

Or. cs
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Amendamentul 191
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că în anumite domenii, 
precum cooperarea între administrații, 
punerea în aplicare a legii și protecția 
consumatorilor, ar fi recomandată o 
abordare europeană coordonată, pe lângă 
reglementări naționale riguroase;

Or. de

Amendamentul 192
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să analizeze, 
împreună cu statele membre, posibilitatea 
de a stabili o relație de interoperabilitate 
la nivelul UE între registrele naționale de 
autoexcludere, care includ limite 
personale privind jocurile de noroc și care 
sunt accesibile autorităților naționale, și 
operatorii de jocuri de noroc autorizați, 
astfel încât orice client care se exclude 
sau care își depășește limitele privind 
jocurile de noroc stabilite în cadrul unui 
operator de jocuri de noroc să aibă 
posibilitatea de a se exclude în mod 
automat de la toți ceilalți operatori de 
jocuri de noroc autorizați;
(Acesta este punctul 13 din proiectul de 
raport inițial.)

Or. en
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Amendamentul 193
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. salută anunțul Comisiei privind 
analiza posibilităților oferite de 
Regulamentul IMI de a acoperi schimbul 
de informații/cooperarea între statele 
membre până în 2013; în plus, 
încurajează Comisia să aibă în vedere 
includerea jocurilor de noroc în actualele 
cadre juridice pentru cooperare între 
autoritățile naționale, de exemplu în 
domeniul protecției consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 194
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
faciliteze fluxul de date între autoritățile 
de reglementare din statele membre 
pentru a accelera lupta împotriva 
serviciilor ilegale de jocuri de noroc;

Or. de

Amendamentul 195
Ashley Fox
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea ca toate statele 
membre să coopereze îndeaproape pentru 
a aborda în comun provocările generate 
de caracterul transfrontalier inerent al 
jocurilor de noroc online, cum ar fi 
identificarea operatorilor de jocuri de 
noroc online ilegale și lupta împotriva 
spălării de bani;

Or. en

Amendamentul 196
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai strânse între statele membre, în 
special în ceea ce privește protecția 
consumatorilor și măsurile de combatere 
a activităților operatorilor ilegali;

Or. el

Amendamentul 197
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui 
să abordeze drepturile și obligațiile atât 
ale furnizorilor de servicii, cât și ale 
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consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel 
înalt de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile; 
încurajează asociațiile europene de 
operatori de jocuri de noroc să elaboreze 
și să adopte coduri de conduită de 
autoreglementare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a respecta legislația în toate 
statele membre, precum și norme pentru a 
evita publicitatea necorespunzătoare;
(Acesta este punctul 15 din proiectul de 
raport inițial.)

Or. en

Amendamentul 198
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. consideră că ar trebui consolidate la 
nivel european schimbul de bune practici 
și cooperarea între experții naționali din 
domeniul sănătății și domeniul social, 
specializați în dependența și înclinația 
patologică către jocurile de noroc;

Or. cs

Amendamentul 199
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. solicită grupului de experți privind 
serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să 
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faciliteze cât mai mult posibil fluxul de 
date între autoritățile de reglementare ale 
statelor membre pentru a face posibile 
instituirea unor sisteme eficiente, 
obligatorii și fiabile de identificare a 
jucătorilor, luarea unor măsuri de 
executare împotriva operatorilor care 
desfășoară activități ilegale, întocmirea de 
liste albe și liste negre și instituirea unor 
mecanisme de autoexcludere care includ 
limite personale privind jocurile de noroc, 
aplicabile la nivelul întregii UE;

Or. en

Amendamentul 200
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează statele membre, în 
contextul grupului de experți, să 
coopereze îndeaproape cu Comisia și între 
ele pentru a pune în aplicare planul de 
acțiune din Comunicarea privind jocurile 
de noroc online;

eliminat

(Un plan de acțiune nu poate fi pus în 
aplicare de statele membre.)

Or. en

Amendamentul 201
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează statele membre, în 
contextul grupului de experți, să 

eliminat
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coopereze îndeaproape cu Comisia și între 
ele pentru a pune în aplicare planul de 
acțiune din Comunicarea privind jocurile 
de noroc online;

Or. nl

Amendamentul 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează statele membre, în contextul 
grupului de experți, să coopereze 
îndeaproape cu Comisia și între ele pentru 
a pune în aplicare planul de acțiune din 
Comunicarea privind jocurile de noroc 
online;

7. încurajează statele membre, în contextul 
grupului de experți, să coopereze 
îndeaproape cu Comisia și între ele pentru 
a-și coordona măsurile de combatere a 
furnizării neautorizate de servicii 
transfrontaliere de jocuri de noroc și 
pentru a pune în aplicare planul de acțiune 
din Comunicarea privind jocurile de noroc 
online;

Or. it

Amendamentul 203
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru ca grupul de experți să beneficieze 
de cea mai largă expertiză posibilă în 
desfășurarea activităților sale, inclusiv de 
consultări cu privire la cele mai bune 
practici cu țările terțe bine reglementate și 
cu operatorii de jocuri de noroc, după 
caz;
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Or. en

Amendamentul 204
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

eliminat

Or. it

Amendamentul 205
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 206
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 207
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 208
Nora Berra

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

8. subliniază importanța grupului de 
experți ca pas înainte spre cooperarea 
între statele membre și Comisie;

Or. en



PE508.193v03-00 98/200 AM\933917RO.doc

RO

Amendamentul 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile care împiedică 
operatorii legali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

8. subliniază faptul că este foarte important
ca grupul de experți să lucreze pentru a 
elimina sarcinile administrative inutile din 
cadrul sistemelor naționale de autorizare, 
care împiedică operatorii legali online să 
își ofere serviciile consumatorilor;

Or. it

Amendamentul 210
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile care împiedică
operatorii legali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

8. subliniază faptul că este foarte important
ca grupul de experți să lucreze pentru a 
elimina sarcinile administrative inutile care 
sporesc costurile pentru operatorii legali 
online la intrarea pe noi piețe;

Or. en

Amendamentul 211
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile care împiedică 

8. subliniază faptul că este foarte important
ca grupul de experți să lucreze pentru a 
elabora proceduri mai transparente și a
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operatorii legali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

elimina sarcinile administrative inutile care 
există în statele membre și care împiedică 
operatorii legali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 212
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

8. subliniază importanța grupului de 
experți pentru cooperarea între statele 
membre și Comisia Europeană;

Or. de

Amendamentul 213
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina sarcinile
administrative inutile care împiedică 
operatorii legali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

8. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 214
Christofer Fjellner
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile care împiedică 
operatorii legali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

8. subliniază faptul că este important ca 
grupul de experți să lucreze pentru a 
elimina dublarea și sarcinile administrative 
inutile care împiedică operatorii legali
online să își ofere serviciile 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 215
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

8. subliniază faptul că este important ca 
grupul de experți să lucreze pentru a 
asigura protecția cetățenilor împotriva 
dependenței de jocurile de noroc, 
eliminând totodată sarcinile administrative 
inutile care împiedică operatorii legali 
online să își ofere serviciile;

Or. en

Amendamentul 216
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile care împiedică 
operatorii legali online să își ofere 

8. subliniază faptul că este important ca 
grupul de experți să lucreze pentru a 
elimina sarcinile administrative inutile din 
cadrul fiecărui sistem de autorizare care 
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serviciile consumatorilor; împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor și 
subliniază faptul că reducerea sarcinilor 
administrative nu trebuie să compromită 
niciodată protecția consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 217
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

8. subliniază faptul că este important ca 
grupul de experți să stimuleze cooperarea 
între statele membre pentru a împiedica
operatorii ilegali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 218
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile care împiedică 
operatorii legali online să își ofere 
serviciile consumatorilor;

8. solicită statelor membre să lucreze 
pentru a elimina sarcinile administrative 
inutile care împiedică operatorii legali 
online să își ofere serviciile 
consumatorilor;

Or. nl

Amendamentul 219
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța ca grupul de 
experți să lucreze pentru a elimina 
sarcinile administrative inutile care 
împiedică operatorii legali online să își 
ofere serviciile consumatorilor;

8. subliniază importanța grupului de 
experți ca pas înainte spre cooperarea 
între statele membre și Comisie;

Or. en

Amendamentul 220
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată faptul că inițiativele de 
autoreglementare pot contribui în mod 
eficient la identificarea conținutului
standardelor comune; își reafirmă poziția 
potrivit căreia, într-un domeniu atât de 
sensibil precum jocurile de noroc, 
autoreglementarea industriei poate doar 
să completeze, dar nu să înlocuiască, 
legislația națională;
(Acesta este punctul 19 din proiectul de 
raport inițial.)

Or. en

Amendamentul 221
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de 
reglementare naționale ar trebui să aibă 
capacitatea de a aproba clauze de 
echivalență care ar facilita aplicarea 
autorizațiilor naționale, inclusiv acorduri 
referitoare la standarde tehnice privind 
echipamentele pentru jocurile de noroc;

eliminat

Or. en

Amendamentul 222
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de 
reglementare naționale ar trebui să aibă 
capacitatea de a aproba clauze de 
echivalență care ar facilita aplicarea 
autorizațiilor naționale, inclusiv acorduri 
referitoare la standarde tehnice privind 
echipamentele pentru jocurile de noroc;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 223
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de 
reglementare naționale ar trebui să aibă 
capacitatea de a aproba clauze de 
echivalență care ar facilita aplicarea 
autorizațiilor naționale, inclusiv acorduri 
referitoare la standarde tehnice privind 

eliminat
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echipamentele pentru jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 224
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de 
reglementare naționale ar trebui să aibă 
capacitatea de a aproba clauze de 
echivalență care ar facilita aplicarea 
autorizațiilor naționale, inclusiv acorduri 
referitoare la standarde tehnice privind 
echipamentele pentru jocurile de noroc;

eliminat

Or. en

Amendamentul 225
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale ar trebui să aibă capacitatea de a 
aproba clauze de echivalență care ar 
facilita aplicarea autorizațiilor naționale, 
inclusiv acorduri referitoare la standarde 
tehnice privind echipamentele pentru 
jocurile de noroc;

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale ar trebui să aibă capacitatea de a 
face schimb de cele mai bune practici care 
ar facilita aplicarea autorizațiilor naționale, 
inclusiv de standarde tehnice privind 
echipamentele pentru jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de 
reglementare naționale ar trebui să aibă 
capacitatea de a aproba clauze de 
echivalență care ar facilita aplicarea 
autorizațiilor naționale, inclusiv acorduri 
referitoare la standarde tehnice privind 
echipamentele pentru jocurile de noroc;

9. solicită autorităților de reglementare 
naționale să facă schimb de informații și 
de bune practici, pentru a facilita aplicarea 
autorizațiilor și licențelor naționale, 
inclusiv acorduri referitoare la standarde 
tehnice de bază privind certificarea 
echipamentelor pentru jocurile de noroc;

Or. it

Amendamentul 227
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale ar trebui să aibă capacitatea de 
a aproba clauze de echivalență care ar 
facilita aplicarea autorizațiilor naționale, 
inclusiv acorduri referitoare la standarde
tehnice privind echipamentele pentru 
jocurile de noroc;

9. încurajează autoritățile de reglementare 
naționale să aprobe clauze de echivalență 
care ar facilita solicitarea de autorizații
naționale cu privire la standardele tehnice 
privind echipamentele pentru jocurile de 
noroc și cerințele juridice specifice pentru 
operatorii economici, după caz;

Or. en

Amendamentul 228
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale ar trebui să aibă capacitatea de 

9. invită autoritățile de reglementare 
naționale să aprobe clauze de echivalență 
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a aproba clauze de echivalență care ar 
facilita aplicarea autorizațiilor naționale, 
inclusiv acorduri referitoare la standarde 
tehnice privind echipamentele pentru 
jocurile de noroc;

care ar facilita aplicarea autorizațiilor 
pentru jocurile de noroc, inclusiv acorduri 
referitoare la standarde tehnice privind 
echipamentele pentru jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 229
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale ar trebui să aibă capacitatea de a 
aproba clauze de echivalență care ar 
facilita aplicarea autorizațiilor naționale, 
inclusiv acorduri referitoare la standarde
tehnice privind echipamentele pentru 
jocurile de noroc;

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale competente ar trebui să aibă 
capacitatea de a face schimb de bune 
practici care ar facilita aplicarea 
autorizațiilor naționale, inclusiv cu privire 
la standardele tehnice privind 
echipamentele pentru jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 230
Nora Berra

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale ar trebui să aibă capacitatea de 
a aproba clauze de echivalență care ar 
facilita aplicarea autorizațiilor naționale, 
inclusiv acorduri referitoare la standarde
tehnice privind echipamentele pentru 
jocurile de noroc;

9. consideră că acordurile comune între
autoritățile de reglementare naționale, 
inclusiv acordurile în domeniul aplicării
autorizațiilor naționale și măsurile de 
executare împotriva ofertelor ilegale, 
standardele tehnice și echipamentele 
pentru jocurile de noroc, sistemele de 
identificare și de combatere a fraudei, 
evaluarea riscurilor potențiale ale fiecărui 
produs și moderator din domeniul 
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jocurilor de noroc ar contribui la 
creșterea nivelului de reglementare în 
UE, la securitatea și protecția cetățenilor, 
în special a minorilor și a persoanelor 
vulnerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale ar trebui să aibă capacitatea de a 
aproba clauze de echivalență care ar 
facilita aplicarea autorizațiilor naționale, 
inclusiv acorduri referitoare la standarde 
tehnice privind echipamentele pentru 
jocurile de noroc;

9. consideră că autoritățile de reglementare 
naționale competente ar trebui să aibă 
capacitatea de a face schimb de bune 
practici care ar facilita aplicarea 
autorizațiilor naționale, inclusiv cu privire 
la standardele tehnice și echipamentele 
pentru jocurile de noroc; și invită 
autoritățile de reglementare naționale 
competente să introducă un principiu de 
reglementare potrivit căruia o societate de 
jocuri de noroc poate desfășura activități 
(sau poate licita pentru autorizația 
națională necesară) într-un stat membru 
numai dacă aceasta nu încalcă legislația 
unui alt stat membru în care desfășoară 
activități;

Or. en

Amendamentul 232
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recomandă introducerea unor 
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standarde comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică;
(Acesta este punctul 16 din proiectul de 
raport inițial.)

Or. en

Amendamentul 233
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. ia act de faptul că anumite țări din 
Uniune ar putea dori să continue să 
coopereze îndeaproape cu scopul de a 
aborda, în viitorul apropiat, într-un mod 
mai eficient, provocările transfrontaliere 
legate de jocurile de noroc; invită țările 
respective să ia în considerare 
posibilitatea unei cooperări consolidate, 
astfel cum este prevăzută la articolul 20 
din TUE și la articolele 326-334 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 234
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. este conștient de importanța 
veniturilor provenite din activitățile de 
jocuri de noroc tradiționale pentru 
domeniul sportului și pentru alte scopuri 
caritabile; afirmă că dezvoltarea în 
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continuare a activităților de jocuri de 
noroc online nu ar trebui să reducă, în 
niciun mod, aceste venituri;

Or. en

Amendamentul 235
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Protecția consumatorului eliminat
(Această temă este inclusă în tema I.)

Or. en

Amendamentul 236
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu 
prezintă încredere;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 237
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu 
prezintă încredere;

eliminat

(Textul de la acest punct este mutat la 
tema II.)

Or. en

Amendamentul 238
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. consideră că, pentru protecția 
consumatorilor, este necesară o ofertă 
echitabilă de servicii de jocuri de noroc
online legale, deoarece, în lipsa ei, poate fi
mai probabil ca unii consumatori să 
apeleze la site-uri de jocuri de noroc 
ilegale;

Or. nl

Amendamentul 239
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 

10. este de acord cu Comisia că, pentru 
protecția consumatorilor, este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
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noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

noroc, astfel cum sunt definite de fiecare 
stat membru, deoarece, în lipsa ei, este mai
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
operatori de jocuri de noroc ilegale;

Or. es

Amendamentul 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că sunt 
necesare o ofertă echitabilă de servicii de 
jocuri de noroc și o publicitate 
responsabilă, care să avertizeze populația 
cu privire la riscul apariției de probleme 
asociate jocurilor de noroc, care pot fi 
extrem de nocive, cu scopul de a proteja 
consumatorii, în special pe cei mai 
vulnerabili, și de a-i împiedica să apeleze 
la site-uri de jocuri de noroc care nu
prezintă încredere;

Or. it

Amendamentul 241
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că, pentru 
protecția consumatorilor, este necesară o 
ofertă atractivă de servicii de jocuri de 
noroc reglementate, deoarece, în lipsa ei, 
este mai probabil ca unii consumatori să 
apeleze la site-uri de jocuri de noroc 
nereglementate;
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Or. en

Amendamentul 242
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că, pentru 
protecția consumatorilor, este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
operatori de jocuri de noroc ilegale;

Or. de

Amendamentul 243
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu 
prezintă încredere;

10. atrage atenția asupra jurisprudenței 
consecvente a Curții de Justiție a UE, 
potrivit căreia organizarea de jocuri de 
noroc nu constituie o activitate economică 
normală pe care statele membre să o 
poată restricționa sau interzice, integral 
sau parțial, cu ajutorul monopolurilor sau 
al schemelor de autorizare, din rațiuni 
imperative de interes general;

Or. de

Amendamentul 244
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu 
prezintă încredere;

10. invită Comisia să furnizeze dovezi 
științifice pentru ipoteza sa potrivit căreia 
pentru protecția consumatorilor este 
necesară o ofertă echitabilă de servicii de 
jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 245
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că, pentru a 
asigura un nivel înalt de protecție a
consumatorilor, poate fi necesară o ofertă 
echitabilă și legală de servicii de jocuri de 
noroc, care să fie stabilită în întregime de 
statele membre în conformitate cu dreptul 
UE și pentru care publicitatea în statele 
membre să aibă un nivel și un caracter 
responsabil deoarece, în lipsa unei astfel 
de oferte, este mai probabil ca unii 
consumatori să apeleze la site-uri de jocuri 
de noroc ilegale;

Or. en

Amendamentul 246
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că, pentru 
protecția consumatorilor, este necesară o 
ofertă de servicii de jocuri de noroc 
reglementată în mod corespunzător, astfel 
cum este definită de fiecare stat membru,
deoarece, în lipsa ei, este mai probabil ca 
unii consumatori să apeleze la operatori de 
jocuri de noroc ilegale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă de servicii de jocuri de noroc 
reglementată în mod corespunzător, 
deoarece, în lipsa ei, este mai probabil ca 
unii consumatori să apeleze la operatori de 
jocuri de noroc ilegale;

Or. en

Amendamentul 248
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 

10. este de acord cu Comisia că o ofertă 
echitabilă de servicii de jocuri de noroc 
poate contribui la protecția 
consumatorilor, în măsura în care unii 
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probabil ca unii consumatori să apeleze la
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

consumatori pot apela la furnizori de 
jocuri de noroc ilegale;

Or. en

Amendamentul 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că, pentru 
protecția consumatorilor, este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, astfel cum este definită de fiecare 
stat membru, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
operatori de jocuri de noroc ilegale;

Or. en

Amendamentul 250
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că pentru 
protecția consumatorilor este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

10. este de acord cu Comisia că, pentru 
protecția consumatorilor, este necesară o 
ofertă echitabilă de servicii de jocuri de 
noroc, astfel cum este prevăzută de fiecare 
stat membru, deoarece, în lipsa ei, este mai 
probabil ca unii consumatori să apeleze la 
site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă 
încredere;

Or. el
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Amendamentul 251
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de faptul că trebuie să se 
stabilească norme stricte de limitare a 
volumului de publicitate a operatorilor de 
jocuri de noroc online, deoarece minorii 
și consumatorii vulnerabili nu sunt 
protejați împotriva publicității afișate de 
către operatorii de jocuri de noroc online 
în timpul zilei, în legătură cu evenimente 
sportive;

Or. en

Amendamentul 252
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei și statelor membre 
să elaboreze reglementări uniforme la 
nivelul UE privind identificarea clienților 
în sectorul jocurilor de noroc online, cu 
scopul de a preveni participarea minorilor 
și de a asigura eficacitatea 
reglementărilor care interzic jocurile de 
noroc, cu scopul specific de a proteja 
consumatorii și de a combate 
criminalitatea;

Or. de

Amendamentul 253
Jürgen Creutzmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că inițiativa de a adopta o 
recomandare privind protecția 
consumatorilor reprezintă un pas practic 
în direcția corectă, având în vedere 
diferențele mari între sistemele naționale; 
reafirmă faptul că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al internetului, 
există o nevoie clară de standarde comune 
de protecție a consumatorilor pe piața 
internă; invită Comisia să evalueze cu 
spirit critic, după o perioadă de doi ani, 
dacă măsurile puse în aplicare au fost 
eficiente și dacă la nivelul UE sunt 
necesare măsuri suplimentare, eventual 
legislative;

Or. en

Amendamentul 254
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre să ia măsuri 
pentru a combate, într-o manieră 
semnificativă, jocurile de noroc online și 
jocurile pe bani care sunt ilegale; susține, 
prin urmare, introducerea unui principiu 
de reglementare pe baza căruia un 
operator de jocuri de noroc online poate 
opera într-un stat membru doar dacă 
activitățile sale nu încalcă legea din 
niciun alt stat membru;

Or. fr
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Amendamentul 255
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că există o legătură 
periculoasă între dificultățile economice 
accentuate și nivelul ridicat al utilizării 
jocurilor de noroc; subliniază faptul că 
mediul social și economic actual deosebit 
de dur a fost unul dintre principalii 
factori care au determinat dezvoltarea 
semnificativă a jocurilor de noroc, în 
special în rândul categoriilor sociale 
sărace și că, prin urmare, este necesară o 
monitorizare constantă și atentă a 
nivelurilor de dependență față de jocurile 
de noroc și a problemelor asociate 
acestora;

Or. it

Amendamentul 256
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază necesitatea conștientizării 
consumatorilor cu privire la diferențele 
dintre jocurile de noroc legale și cele 
ilegale și la riscurile pe care jocurile de 
noroc ilegale le comportă pentru ei; 
solicită, așadar, Comisiei să promoveze 
schimbul de bune practici între statele 
membre cu privire la crearea de liste 
negre cu operatorii ilegali și „liste albe” 
cu operatorii legitimi de pe teritoriul lor;

Or. fr
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Amendamentul 257
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 258
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

eliminat

(Textul de la acest punct este mutat la 
tema I.)

Or. en

Amendamentul 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare;

Or. it

Amendamentul 260
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare posibilitățile de acțiune la 
nivelul UE pentru protecția consumatorilor 
vulnerabili, inclusiv cooperarea formalizată 
între autoritățile de reglementare;

Or. it

Amendamentul 261
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili,

11. solicită statelor membre să analizeze 
măsuri suplimentare pentru protecția 
consumatorilor vulnerabili, în special a 
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inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

minorilor, la nivel european, să asigure o 
verificare eficace a vârstei și a identității 
și să prevină accesul minorilor la jocurile 
de noroc online;

Or. de

Amendamentul 262
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere online 
pentru operatorii legali;

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare în profunzime noi modalități
pentru protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, stabilirea de 
plafoane, optimizarea clarificărilor, 
instrumentele cu restricții autoimpuse, 
informațiile privind programele de 
prevenire și de tratare, reglementarea 
publicității înșelătoare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere online 
pentru operatorii legali; solicită, de 
asemenea, Comisiei să evalueze 
eficacitatea măsurilor existente la nivelul 
UE;

Or. cs

Amendamentul 263
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare acțiuni la nivelul UE pentru 
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protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

protecția consumatorilor, printre care se 
numără consumatorii vulnerabili, cum ar 
fi minorii, inclusiv cooperarea formalizată 
între autoritățile de reglementare din 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 264
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere online 
pentru operatorii legali;

11. insistă asupra faptului că, indiferent 
de modul în care statele membre decid să 
organizeze și să reglementeze oferta de 
servicii de jocuri de noroc online la nivel 
național, în acest sector, trebuie să se 
asigure un grad ridicat de protecție a 
consumatorilor, la nivelul UE; solicită 
Comisiei să propună măsuri la nivelul UE 
pentru protecția consumatorilor, în special 
a minorilor și a altor persoane 
vulnerabile, inclusiv cooperarea 
formalizată între autoritățile de 
reglementare naționale, precum și 
introducerea unei mărci de încredere online 
pentru operatorii legali;

Or. en

Amendamentul 265
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 

11. solicită Comisiei și autorităților 
competente ale statelor membre să 
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protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

analizeze în continuare măsuri pentru 
protecția minorilor și a altor jucători
vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 266
Nora Berra

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea între autoritățile 
competente naționale, precum și să invite 
statele membre să le impună operatorilor 
autorizați de statele membre obligația de a 
afișa pe site-ul lor, într-un loc vizibil, sigla 
autorității de reglementare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare acțiuni pentru protecția 
consumatorilor vulnerabili, inclusiv 
cooperarea între autoritățile naționale 
competente;
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Or. en

Amendamentul 268
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere online 
pentru operatorii legali;

11. solicită Comisiei să elaboreze măsuri 
obligatorii la nivelul UE pentru protecția 
consumatorilor vulnerabili, inclusiv 
cooperarea formalizată între autoritățile de 
reglementare, precum și introducerea unei 
mărci de încredere online pentru operatorii 
legali; de asemenea, ar trebui elaborate 
măsuri privind frecvența jocurilor (cel 
puțin șapte secunde între jocuri, chiar 
dacă jocurile se joacă în mai multe 
ferestre sau dacă se joacă mai multe 
jocuri ale operatorului), înlocuirea 
limitelor voluntare cu limite lunare de 
plată fixe și restricționarea timpului 
petrecut cu astfel de jocuri la maximum 
patru ore pe zi pentru fiecare jucător;

Or. de

Amendamentul 269
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare, precum și 
introducerea unei mărci de încredere online 
pentru operatorii legali;

11. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
protecția consumatorilor vulnerabili, 
inclusiv cooperarea continuă între 
autoritățile competente naționale, precum 
și introducerea unei mărci de încredere 
online pentru operatorii legali;
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Or. en

Amendamentul 270
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 11 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să ia în considerare 
propuneri referitoare la legislația privind
protecția consumatorilor care, cel puțin, 
să le impună operatorilor de pe piața 
internă obligația de a oferi 
consumatorilor facilități care să le 
permită să își gestioneze activitățile de 
jocuri de noroc prin diferite metode, 
inclusiv prin autoexcludere și limite de 
timp sau de pierdere;

Or. en

Amendamentul 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. evidențiază importanța asigurării 
unui flux semnificativ continuu de 
venituri din jocurile de noroc către 
cauzele sociale și socioeconomice de 
interes public din statele membre; 
subliniază contribuția loteriilor și a 
cazinourilor în acest sens și ia act de 
faptul că orice abordare europeană a 
sectorului jocurilor de noroc trebuie să ia 
acest aspect în considerare în mod 
corespunzător;
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Or. pt

Amendamentul 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reafirmă faptul că protecția 
consumatorilor, în special prin 
împiedicarea minorilor să joace jocuri de 
noroc și prin protejarea persoanelor 
vulnerabile, precum și prin reducerea 
dependenței de jocurile de noroc, de 
exemplu prin introducerea unor 
moderatori de jocuri de noroc online, ar 
trebui să constituie principalul obiectiv al 
oricărei acțiuni comune a UE în sectorul 
jocurilor de noroc online;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să analizeze 
măsurile care ar putea fi luate pentru a 
elimina practica potrivit căreia unele 
societăți cu sediul într-un alt stat membru 
comercializează servicii de jocuri de noroc 
online, de exemplu prin televiziunea prin 
satelit sau prin campanii publicitare într-
un stat membru în care acestea nu sunt 
autorizate să își ofere serviciile;

Or. en
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Amendamentul 274
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că publicitatea privind 
jocurile de noroc creează deseori o 
imagine distorsionată, înșelătoare, care 
poate conduce la comportamente 
nesănătoase sau nocive; consideră,
așadar, că este necesar ca această 
publicitate să fie mai responsabilă și să fie 
reglementată, cu scopul de a combate 
efectele sale cele mai nocive, care sunt 
resimțite în primul rând de cele mai 
vulnerabile categorii sociale;

Or. it

Amendamentul 275
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că publicitatea privind 
jocurile de noroc creează deseori o 
imagine distorsionată, înșelătoare, care 
poate conduce la comportamente 
nesănătoase sau nocive; consideră, 
așadar, că este necesar ca această 
publicitate să fie mai responsabilă și să fie 
reglementată, cu scopul de a combate 
efectele sale cele mai nocive, care sunt 
resimțite în primul rând de cele mai 
vulnerabile categorii sociale;

Or. it
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Amendamentul 276
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a 
unor date suplimentare, prin urmare, 
solicită tuturor statelor membre să 
realizeze studii suplimentare pentru a 
înțelege dependența de jocurile de noroc;

eliminat

(Textul de la acest punct este mutat la 
tema I.)

Or. en

Amendamentul 277
Nora Berra

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a unor 
date suplimentare, prin urmare, solicită 
tuturor statelor membre să realizeze studii 
suplimentare pentru a înțelege dependența 
de jocurile de noroc;

12. consideră că amploarea 
necuantificabilă a dependenței de jocuri 
de noroc impune desfășurarea unor 
activități de cercetare și colectarea unor 
date suplimentare și, prin urmare, solicită 
tuturor statelor membre să realizeze studii 
suplimentare pentru a înțelege dependența 
de jocurile de noroc; solicită Comisiei să 
grăbească crearea unei rețele de 
organizații naționale relevante care să 
întreprindă studii și cercetări în acest 
domeniu și care să asigure formarea în 
domeniul dependenței de jocurile de 
noroc, precum și tratamentul acestei 
dependențe, și recomandă statelor 
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membre să realizeze anual studii cu 
privire la prevalența dependenței de 
jocurile de noroc, precum și să colecteze 
și să promoveze colectarea, de către surse 
independente, a unor statistici privind 
această dependență și efectuarea de studii 
cu privire la consecințele sociale și 
financiare dramatice ale dependenței de 
jocurile de noroc pentru jucătorii 
patologici;

Or. en

Amendamentul 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a unor 
date suplimentare, prin urmare, solicită 
tuturor statelor membre să realizeze studii 
suplimentare pentru a înțelege dependența 
de jocurile de noroc;

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc și al 
problemelor asociate jocurilor de noroc
indică nevoia unor activități de cercetare și 
a unor date suplimentare, și, prin urmare, 
solicită tuturor statelor membre să realizeze 
studii suplimentare pentru a înțelege 
dependența de jocurile de noroc și 
costurile sociale ale acesteia;

Or. it

Amendamentul 279
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a 

12. consideră că sunt necesare cercetări și 
date suplimentare pentru a cuantifica 
dependența de jocurile de noroc și 
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unor date suplimentare, prin urmare,
solicită tuturor statelor membre să realizeze 
studii suplimentare pentru a înțelege 
dependența de jocurile de noroc;

riscurile asociate cu diferitele forme de 
jocuri de noroc; salută numeroasele 
proiecte de cercetare finanțate de UE, în 
curs de desfășurare și viitoare, care 
vizează să colecteze dovezi științifice 
obiective care vor contribui la 
identificarea, de către factorii de decizie, a 
unor măsuri eficiente de prevenire și de 
tratare a dependenței de jocurile de 
noroc; solicită tuturor statelor membre să
completeze aceste activități și să realizeze, 
într-un mod coordonat, dacă este posibil,
studii suplimentare pentru a înțelege
dependența de jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 280
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a 
unor date suplimentare, prin urmare, 
solicită tuturor statelor membre să realizeze 
studii suplimentare pentru a înțelege 
dependența de jocurile de noroc;

12. având în vedere riscurile ridicate de 
dependență de jocuri de noroc, solicită 
Comisiei să prezinte măsuri armonizate și 
obligatorii, cu scopul de a descuraja în 
mod eficient consumatorii să utilizeze
jocurile de noroc online, precum și de a 
preveni tulburările asociate jocurilor de 
noroc prin consolidarea protecției 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile în 
ceea ce privește accesul la jocurile de 
noroc; prin urmare, solicită tuturor statelor 
membre să realizeze studii suplimentare 
pentru a înțelege dependența de jocurile de 
noroc;

Or. en

Amendamentul 281
Olga Sehnalová
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a 
unor date suplimentare, prin urmare, 
solicită tuturor statelor membre să realizeze 
studii suplimentare pentru a înțelege 
dependența de jocurile de noroc;

12. solicită tuturor statelor membre să 
realizeze studii privind apariția, originile 
și tratarea dependenței de jocurile de 
noroc și privind cercetările existente în 
acest domeniu, precum și să folosească 
datele disponibile pentru stabilirea unui 
nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor;

Or. cs

Amendamentul 282
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a unor 
date suplimentare, prin urmare, solicită 
tuturor statelor membre să realizeze studii 
suplimentare pentru a înțelege dependența 
de jocurile de noroc;

12. subliniază faptul că dependența de 
jocurile de noroc este, de fapt, o tulburare 
de comportament; consideră că domeniul 
dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia urgentă a unor activități de 
cercetare și a unor date suplimentare și, 
prin urmare, solicită tuturor statelor 
membre și Comisiei să realizeze studii 
suplimentare pentru a înțelege dependența 
de jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a unor 
date suplimentare, prin urmare, solicită 
tuturor statelor membre să realizeze studii 
suplimentare pentru a înțelege dependența 
de jocurile de noroc;

12. consideră că dependența de jocurile de 
noroc impune desfășurarea unor activități 
de cercetare și colectarea unor date 
suplimentare și, prin urmare, solicită 
tuturor statelor membre să realizeze 
periodic și în mod sistematic studii 
suplimentare pentru a înțelege dependența 
de jocurile de noroc;

Or. en

Amendamentul 284
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că domeniul necuantificabil 
al dependenței de jocuri de noroc indică 
nevoia unor activități de cercetare și a 
unor date suplimentare, prin urmare, 
solicită tuturor statelor membre să 
realizeze studii suplimentare pentru a 
înțelege dependența de jocurile de noroc;

12. consideră că este de competența 
statelor membre să stabilească existența și 
amploarea problemei jocurilor de noroc;

Or. nl

Amendamentul 285
Nora Berra

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită reglementarea strictă sau 
interzicerea, după efectuarea unei 
evaluări la nivelul fiecărui stat membru, a 
formelor periculoase de jocuri de noroc;
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Or. en

Amendamentul 286
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recomandă ca statele membre să 
stabilească un procent minim de venituri 
din jocurile de noroc, care să fie 
redistribuite organizațiilor ce încearcă să 
prevină dependența sau care furnizează 
consiliere privind această problemă;

Or. de

Amendamentul 287
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recomandă crearea unui fond pentru 
prevenirea dependenței și stabilirea de 
contribuții în acest scop, din partea 
operatorilor de jocuri de noroc, cu o 
valoare cuprinsă între 1 % și 3 % din cifra 
de afaceri anuală a acestora;

Or. de

Amendamentul 288
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că natura și accesibilitatea 
jocurilor de noroc online ar putea face ca 
jucătorilor să le fie mai dificil să înțeleagă 
cât de mult pierd și, așadar, consideră că 
ar trebui aplicate limite clare în ceea ce 
privește depunerile și cheltuielile;

Or. it

Amendamentul 289
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că natura și accesibilitatea 
jocurilor de noroc online ar putea face ca 
jucătorilor să le fie mai dificil să înțeleagă 
cât de mult pierd și, așadar, consideră că 
ar trebui aplicate limite clare în ceea ce 
privește depunerile și cheltuielile;

Or. it

Amendamentul 290
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de 
autoexcludere la nivelul UE, accesibil 
autorităților naționale și operatorilor de 
jocuri de noroc autorizați, astfel încât 
orice client care alege să se excludă de la 
un operator de jocuri de noroc să aibă 

eliminat
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posibilitatea să se excludă automat de la 
toți ceilalți operatori de jocuri de noroc 
autorizați;

Or. nl

Amendamentul 291
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de 
autoexcludere la nivelul UE, accesibil 
autorităților naționale și operatorilor de 
jocuri de noroc autorizați, astfel încât 
orice client care alege să se excludă de la 
un operator de jocuri de noroc să aibă 
posibilitatea să se excludă automat de la 
toți ceilalți operatori de jocuri de noroc 
autorizați;

eliminat

(Textul de la acest punct este mutat la 
tema I.)

Or. en

Amendamentul 292
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 

13. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea de a crea un registru de 
autoexcludere la nivelul UE, accesibil 
autorităților naționale și operatorilor de 
jocuri de noroc autorizați, astfel încât orice 
client care alege să se excludă de la un 
operator de jocuri de noroc să aibă 
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excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

posibilitatea să se excludă automat de la 
toți ceilalți operatori de jocuri de noroc 
autorizați;

Or. en

Amendamentul 293
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați; subliniază 
faptul că principiul autoexcluderii trebuie 
completat de simplificarea accesului la 
informații privind consilierea specializată 
și agențiile speciale de consultanță din 
statele membre;

Or. cs

Amendamentul 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 

13. solicită Comisiei, în cooperare cu 
statele membre și, acolo unde este cazul, 
cu ajutorul grupului de experți, să 
analizeze posibilitatea de a adopta măsuri 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
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alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

accesibil autorităților naționale și 
operatorilor de jocuri de noroc autorizați, 
astfel încât orice client care alege să se 
excludă de la un operator de jocuri de 
noroc să aibă posibilitatea să se excludă 
automat de la toți ceilalți operatori de 
jocuri de noroc autorizați;

Or. it

Amendamentul 295
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să analizeze 
fezabilitatea creării unui registru de 
autoexcludere la nivelul UE, accesibil 
autorităților naționale și operatorilor de 
jocuri de noroc autorizați, astfel încât orice 
client care alege să se excludă de la un 
operator de jocuri de noroc să aibă 
posibilitatea să se excludă automat de la 
toți ceilalți operatori de jocuri de noroc 
autorizați; subliniază faptul că orice 
mecanism de schimb de date cu caracter 
personal cu privire la jucătorii dependenți 
de jocuri de noroc trebuie să se supună 
unor norme stricte de protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 296
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să propună legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

Or. en

Amendamentul 297
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați; în plus, 
solicită Comisiei să asigure crearea unui 
registru de autoexcludere la nivelul UE 
care să includă informații despre clienți 
cu privire la sumele pariate, pierderi și 
câștiguri, precum și cu privire la durata 
totală de timp jucată;

Or. en

Amendamentul 298
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 13



AM\933917RO.doc 139/200 PE508.193v03-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să sprijine crearea
unui registru de autoexcludere la nivelul 
UE, accesibil autorităților naționale și 
operatorilor de jocuri de noroc autorizați, 
astfel încât orice client care alege să se 
excludă de la un operator de jocuri de 
noroc să aibă posibilitatea să se excludă 
automat de la toți ceilalți operatori de 
jocuri de noroc autorizați;

Or. en

Amendamentul 299
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei, în cooperare cu 
statele membre, să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

Or. el

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să analizeze 
împreună cu statele membre crearea unor
registre de autoexcludere la nivelul UE, 
accesibile autorităților naționale și 
operatorilor de jocuri de noroc autorizați, 
astfel încât orice client care se exclude de 
la un operator de jocuri de noroc să aibă 
posibilitatea să se excludă automat de la 
toți ceilalți operatori de jocuri de noroc 
autorizați;

Or. en

Amendamentul 301
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să faciliteze 
recunoașterea registrelor naționale de 
autoexcludere între statele membre, 
precum și accesul la astfel de registre al 
autorităților naționale și operatorilor de 
jocuri de noroc autorizați, astfel încât orice 
client care alege să se excludă de la un 
operator de jocuri de noroc să aibă 
posibilitatea să se excludă automat de la 
toți ceilalți operatori de jocuri de noroc 
autorizați;

Or. en

Amendamentul 302
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 13



AM\933917RO.doc 141/200 PE508.193v03-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care 
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați; solicită 
Comisiei să încurajeze schimbul de 
experiențe și de bune practici în domeniul 
asistenței pentru persoanele dependente 
de jocuri de noroc;

Or. fr

Amendamentul 303
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care
alege să se excludă de la un operator de 
jocuri de noroc să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc autorizați;

13. solicită Comisiei să analizeze legislația 
pentru a crea un registru de autoexcludere 
la nivelul UE, accesibil autorităților 
naționale și operatorilor de jocuri de noroc 
autorizați, astfel încât orice client care se 
exclude de la un operator de jocuri de 
noroc online să aibă posibilitatea să se 
excludă automat de la toți ceilalți operatori 
de jocuri de noroc online autorizați;

Or. en

Amendamentul 304
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – paragraful 1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră că, pentru a aduce la cunoștința 
consumatorilor propria lor activitate de 
jocuri de noroc, acest registru ar trebui să 
prezinte consumatorilor toate aceste 
informații cu privire la istoricul lor în 
ceea ce privește jocurile de noroc atunci 
când încep să joace;

Or. en

Amendamentul 305
Ivo Belet, Piotr Borys

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recomandă să se facă o distincție 
clară între activitățile de jocuri de noroc și 
alte forme de divertisment online; 
consideră că serviciile care combină 
caracteristici specifice ale sectorului 
jocurilor de noroc trebuie să intre sub 
incidența actelor legislative 
corespunzătoare în materie de jocuri de 
noroc și să respecte pe deplin 
mecanismele de verificare a vârstei și a 
identității;

Or. en

Amendamentul 306
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că este necesar să se 



AM\933917RO.doc 143/200 PE508.193v03-00

RO

depună eforturi speciale în vederea 
protejării minorilor și că ar trebui 
introduse reglementări privind verificarea 
vârstei și a identității jucătorilor, astfel 
încât minorii să nu poată accesa serviciile 
de jocuri de noroc online;

Or. it

Amendamentul 307
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că este necesar să se 
depună eforturi speciale în vederea 
protejării minorilor și că ar trebui 
introduse reglementări privind verificarea 
vârstei și a identității jucătorilor, astfel 
încât minorii să nu poată accesa serviciile 
de jocuri de noroc online;

Or. it

Amendamentul 308
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să analizeze în 
continuare măsuri la nivelul UE pentru 
creșterea protecției consumatorilor, 
oferindu-le acestora informații 
corespunzătoare privind serviciile legale 
de jocuri de noroc disponibile, inclusiv 
privind cooperarea formalizată între 
autoritățile de reglementare și 
introducerea unei mărci de încredere 
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online pentru operatorii legali, în temeiul 
căreia aceștia ar trebui să menționeze în 
mod explicit jurisdicția pentru care sunt 
licențiați;

Or. fr

Amendamentul 309
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)1 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

eliminat

(Textul de la acest punct este mutat la 
tema III.)

Or. en

Amendamentul 310
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)2 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

eliminat

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

Amendamentul 311
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)1 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

14. ia act de faptul că inițiativele de 
autoreglementare ar putea fi utilizate 
pentru identificarea conținutului 
standardelor comune; consideră că, într-
un domeniu atât de sensibil precum 
jocurile de noroc, autoreglementarea 
industriei poate doar să completeze, dar 
nu să înlocuiască, legislația în vigoare;

Or. es

Amendamentul 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)2 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

14. ia act de faptul că o evaluare a tuturor 
schemelor de autoreglementare în vigoare 
ar putea servi ca bază pentru identificarea 
conținutului standardelor comune;

Or. it

Amendamentul 313
Evelyne Gebhardt

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)* ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

14. consideră că autoreglementarea, 
precum acordul atelierului de lucru 
publicat în februarie 2011 de Comitetul 
European de Standardizare (CEN)1 nu are 
niciun efect real;

Or. de

Amendamentul 314
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare
(CEN)2 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

14. ia act de faptul că o evaluare a tuturor 
schemelor de autoreglementare în vigoare 
ar putea servi ca bază pentru identificarea 
conținutului standardelor comune;

Or. it

Amendamentul 315
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului de
lucru publicat în februarie 2011 de 

14. ia act de faptul că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Comitetul European de Standardizare 
(CEN)* ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

Comitetul European de Standardizare 
(CEN)1 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune, dar are un caracter prea vag 
pentru a garanta un nivel înalt de 
protecție a consumatorilor în întreaga 
Uniune; invită Comisia să ia în 
considerare dezvoltarea în continuare a 
acordului, pe baza recomandărilor sale și 
cu implicarea tuturor părților interesate 
relevante;

Or. en

Amendamentul 316
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)* ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

14. consideră că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)2 ar putea servi ca modalitate de 
identificare a conținutului standardelor 
comune;

Or. cs

Amendamentul 317
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 

14. ia act de faptul că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 
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Comitetul European de Standardizare 
(CEN)* ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune;

Comitetul European de Standardizare 
(CEN)1 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 
comune; constată, totuși, faptul că 
autoreglementarea prin standarde nu 
poate decât să completeze legislația 
națională;

Or. en

Amendamentul 318
Nora Berra

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)* ar putea servi ca bază pentru
identificarea conținutului standardelor 
comune;

14. ia act de faptul că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)2 ar putea contribui la identificarea 
conținutului standardelor comune;

Or. en

Amendamentul 319
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)3 ar putea servi ca bază pentru 
identificarea conținutului standardelor 

14. ia act de faptul că inițiativele de 
autoreglementare pot contribui la
identificarea conținutului standardelor 
comune; 

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



AM\933917RO.doc 149/200 PE508.193v03-00

RO

comune;
își reafirmă poziția potrivit căreia, într-un 
domeniu atât de sensibil precum jocurile 
de noroc, autoreglementarea industriei 
poate doar să completeze, dar nu să 
înlocuiască reglementările naționale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului 
de lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)1 ar putea servi ca bază pentru
identificarea conținutului standardelor 
comune;

14. ia act de faptul că inițiativele de 
autoreglementare pot contribui la
identificarea conținutului standardelor 
comune; își reafirmă poziția potrivit 
căreia, într-un domeniu atât de sensibil 
precum jocurile de noroc, 
autoreglementarea industriei poate doar 
să completeze, dar nu să înlocuiască 
reglementările naționale;

Or. en

Amendamentul 321
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)* ar putea servi ca bază pentru 

14. ia act de faptul că acordul atelierului de 
lucru publicat în februarie 2011 de 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN)2 ar putea servi ca bază pentru 
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identificarea conținutului standardelor 
comune;

identificarea conținutului standardelor 
comune; subliniază totuși faptul că 
dezvoltarea unor standarde de 
autoreglementare în acest sector se supun 
în continuare regimurilor naționale 
aplicabile și principiului subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei să ia în considerare 
punerea în aplicare a unui control de
identificare obligatoriu realizat de părți 
terțe, pentru a elimina posibilitatea de a 
juca pentru minori sau persoanele fizice 
care folosesc identități false; consideră că 
acest control s-ar putea realiza, printre 
altele, prin verificarea numărului de 
asigurare socială, a informațiilor cu 
privire la contul bancar sau a oricărui alt 
identificator unic; consideră că această 
identificare ar trebui să aibă loc înainte 
de desfășurarea oricărei activități de 
jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 323
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că este necesară o 
reglementare a jocurilor de noroc la 
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nivelul UE, cu scopul de a armoniza 
diferitele sisteme naționale în vigoare, 
acordând prioritate sănătății publice și 
asigurând transparența serviciilor de 
jocuri de noroc și un nivel ridicat de 
protecție pentru jucători; consideră că o 
astfel de reglementare ar trebui să includă 
dispoziții privind restricționarea și 
responsabilizarea publicității, sisteme 
solide de înregistrare și de identificare a 
jucătorilor, controlul tranzacțiilor 
financiare și restricții privind acordarea 
de credite; 

Or. it

Amendamentul 324
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. consideră că programele informatice 
folosite pentru serviciile de jocuri de 
noroc online ar trebui să fie mai 
securizate și că ar trebui prevăzute cerințe 
comune minime privind certificarea, 
pentru a asigura utilizarea de parametri și 
standarde uniforme;

Or. it

Amendamentul 325
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui 

eliminat
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să abordeze drepturile și obligațiile atât 
ale furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel 
înalt de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

(Textul de la acest punct este mutat la 
tema I.)

Or. en

Amendamentul 326
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
includă drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor (în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile), 
măsuri coercitive care ar trebui introduse 
de statele membre pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a jucătorilor, 
precum și prin prevenirea publicității 
înșelătoare și interzicerea publicității 
pentru operatorii ilegali;

Or. es

Amendamentul 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 15



AM\933917RO.doc 153/200 PE508.193v03-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

15. este de părere că recomandările
privind jocurile de noroc online care 
urmează să fie emise în curând de 
Comisie ar trebui să abordeze drepturile și 
obligațiile atât ale furnizorilor de servicii, 
cât și ale consumatorilor, precum și 
măsurile de combatere a furnizării de 
servicii de jocuri de noroc online ilegale, 
și să includă măsuri de asigurare a unui 
nivel înalt de protecție a jucătorilor, în 
special a minorilor și a altor persoane 
vulnerabile; solicită ca aceste recomandări 
să conțină și dispoziții care să permită 
doar publicitatea care este responsabilă, 
nu este înșelătoare și avertizează 
populația cu privire la pericolul apariției 
de probleme asociate jocurilor de noroc, 
care pot fi extrem de nocive, precum și o 
interdicție clară a publicității pentru 
operatori neautorizați;

Or. it

Amendamentul 328
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

15. este de părere că recomandările
privind jocurile de noroc online care 
urmează să fie emise în curând de 
Comisie ar trebui să abordeze drepturile și 
obligațiile atât ale furnizorilor de servicii, 
cât și ale consumatorilor, precum și 
măsurile de combatere a furnizării de 
servicii de jocuri de noroc online ilegale, 
și să includă măsuri de asigurare a unui 
nivel înalt de protecție a jucătorilor, în 
special a minorilor și a altor persoane 
vulnerabile, de interzicere a publicității 
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pentru operatorii neautorizați și de 
protejare împotriva publicității înșelătoare;

Or. it

Amendamentul 329
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile;
consideră că aceste standarde ar trebui să 
includă și restricții privind publicitatea, de 
exemplu restricții care să asigure că 
publicitatea privind jocurile de noroc 
conține informații corecte, nu atrage
minori, nu este afișată de mass-media 
care vizează în mod clar minorii și conține
un avertisment privind limita de vârstă;

Or. en

Amendamentul 330
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui 

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online pot aborda



AM\933917RO.doc 155/200 PE508.193v03-00

RO

să abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

drepturile și obligațiile atât ale furnizorilor 
de servicii, cât și ale consumatorilor, 
inclusiv prin intermediul unor măsuri de 
asigurare a unui nivel înalt de protecție a 
consumatorilor, în special a minorilor și a 
altor persoane vulnerabile, precum și 
prevenirea publicității înșelătoare și 
excesive;

Or. en

Amendamentul 331
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel 
înalt de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

15. este de părere că acțiunile comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze obligațiile furnizorilor de servicii 
care asigură un nivel înalt de protecție a 
jucătorilor, în special a minorilor și a altor 
persoane vulnerabile, precum și prevenirea 
publicității înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 332
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 

15. subliniază faptul că standardele 
comune privind jocurile de noroc online ar 
trebui să includă, în ceea ce privește 
dezvoltarea dependenței sau înclinației 
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consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

patologice către jocurile de noroc, măsuri 
de asigurare a unui nivel înalt de protecție 
a jucătorilor, în special a minorilor și a 
altor persoane vulnerabile, precum și 
prevenirea publicității înșelătoare;

Or. cs

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 
furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel 
înalt de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

15. este de părere că viitoarele 
recomandări ale Comisiei Europene 
privind protecția consumatorilor și
standardele comune în materie de 
publicitate pentru jocurile de noroc online 
ar trebui să includă măsuri de executare pe 
care statele membre trebuie să le pună în 
aplicare pentru a asigura un nivel înalt de 
protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare și interzicerea publicității de 
către operatorii ilegali;

Or. en

Amendamentul 334
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale 

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile consumatorilor, 
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furnizorilor de servicii, cât și ale
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

inclusiv prin intermediul unor măsuri de 
asigurare a unui nivel înalt de protecție a 
jucătorilor, în special a minorilor și a altor 
persoane vulnerabile, precum și prevenirea 
publicității;

Or. de

Amendamentul 335
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online ar trebui 
să abordeze drepturile și obligațiile atât 
ale furnizorilor de servicii, cât și ale 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul 
unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt 
de protecție a jucătorilor, în special a 
minorilor și a altor persoane vulnerabile, 
precum și prevenirea publicității 
înșelătoare;

15. este de părere că standardele comune 
privind jocurile de noroc online nu trebuie 
să determine o retrogradare a dispozițiilor 
în vigoare la nivelul statelor membre, în 
special în ceea ce privește măsurile de 
asigurare a unui nivel înalt de protecție a 
jucătorilor, în special a minorilor și a altor 
persoane vulnerabile, precum și prevenirea 
publicității înșelătoare și ilegale;

Or. en

Amendamentul 336
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să includă în 
recomandarea sa obligația operatorilor de 
jocuri de noroc de a promova în mod activ 
utilizarea autorestricțiilor la momentul 
înregistrării, precum și în cazul unor 
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pierderi repetate; în plus, consideră că 
numărul conturilor utilizate pentru 
jocurile de noroc ar trebui să se limiteze 
la un singur cont pentru fiecare operator;

Or. en

Amendamentul 337
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că restricționarea 
anumitor tipuri și modalități de 
diseminare a publicității este esențială 
pentru ca persoanele minore să nu mai 
joace jocuri de noroc și pentru a preveni 
creșterea dependenței sau a înclinației 
patologice către jocurile de noroc;

Or. cs

Amendamentul 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să includă în 
recomandările sale privind publicitatea 
responsabilă pentru jocurile de noroc o 
interdicție privind publicitatea pentru 
serviciile de jocuri de noroc online care 
vizează minorii, în special în cadrul 
platformelor de comunicare socială;

Or. en
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Amendamentul 339
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează furnizorii de servicii de 
jocuri de noroc online să comunice în 
mod clar și neechivoc riscurile prezentate 
de jocurile de noroc la care se expun toți 
utilizatorii;

Or. en

Amendamentul 340
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită statelor membre și 
operatorilor să încurajeze publicitatea 
responsabilă în ceea ce privește jocurile 
de noroc online; solicită Comisiei să 
încurajeze schimbul de bune practici și să 
analizeze posibilitatea elaborării unui cod 
de conduită sau a unor reglementări 
minime în acest domeniu la nivelul UE;

Or. fr

Amendamentul 341
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. salută inițiativa Comisiei de a adopta 
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o recomandare privind publicitatea 
responsabilă cu privire la jocurile de 
noroc; invită Comisia să ia în considerare 
faptul că minorii nu sunt, în mod normal, 
un grup-țintă pentru publicitatea cu 
privire la jocurile de noroc deoarece le 
este interzis prin lege să joace jocuri de 
noroc; recomandă ca publicitatea să nu 
fie afișată pe lângă un conținut care 
vizează în mod specific minorii;

Or. en

Amendamentul 342
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. solicită introducerea unor cerințe 
minime comune privind publicitatea 
jocurilor de noroc online, cu scopul de a 
proteja grupurile vulnerabile de 
consumatori;

Or. cs

Amendamentul 343
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. consideră că publicitatea trebuie să 
se desfășoare într-o manieră responsabilă 
din punct de vedere social și că, printre 
altele, ar trebui să conțină un avertisment 
clar asupra consecințelor înclinației 
patologice către jocurile de noroc;



AM\933917RO.doc 161/200 PE508.193v03-00

RO

Or. cs

Amendamentul 344
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. solicită ca viitoarea recomandare 
privind publicitatea responsabilă cu 
privire la jocurile de noroc să includă 
standarde comune minime care să asigure 
o protecție suficientă a consumatorilor 
vulnerabili, menținând în același timp 
posibilitatea operatorilor de jocuri de 
noroc de a sponsoriza evenimente sportive 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 345
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. solicită Comisiei să colaboreze cu 
experții în ceea ce privește dependența și 
înclinația patologică către jocurile de 
noroc, cu scopul de a cerceta posibilitatea 
restricționării anumitor tipuri de 
publicitate; consideră că interzicerea 
publicității înșelătoare, a acordării de 
prime pentru credit sau a creșterii cererii 
prin implicarea jucătorilor deja 
înregistrați ar contribui la protejarea 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile;

Or. cs
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Amendamentul 346
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor 
standarde comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; 
ia act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea 
procedurilor de înregistrare și de 
identificare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 347
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor 
standarde comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; 
ia act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea 
procedurilor de înregistrare și de 

eliminat
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identificare;
(Textul de la acest punct este mutat la 
tema III.)

Or. en

Amendamentul 348
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor standarde 
comune, uniforme, paneuropene privind 
identificarea electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; ia 
act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare,
uniformizarea și eficientizarea procedurilor 
de înregistrare și de identificare;

16. recomandă introducerea unor standarde 
comune, uniforme, paneuropene privind 
identificarea electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; 
solicită uniformizarea și eficientizarea 
procedurilor de înregistrare și de 
identificare;

Or. en

Amendamentul 349
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor 
standarde comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; 
ia act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 

16. recomandă ca statele membre să facă 
schimb de bune practici privind serviciile 
de identificare și de verificare electronică, 
dar și măsurile coercitive, precum listele 
negre și blocarea site-urilor ilegale, 
stabilirea de soluții de plată sigure și care 
pot fi urmărite și măsuri pentru blocarea 
tranzacțiilor, astfel încât consumatorii să 
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pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea procedurilor 
de înregistrare și de identificare;

nu apeleze la operatori ilegali; solicită, prin 
urmare, statelor membre, uniformizarea și 
eficientizarea procedurilor de înregistrare 
și de identificare;

Or. es

Amendamentul 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor 
standarde comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; 
ia act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea 
procedurilor de înregistrare și de 
identificare;

16. recomandă ca statele membre să facă 
schimb de bune practici privind serviciile 
de identificare și de verificare electronică, 
precum și de măsuri de punere în 
aplicare, precum listele negre și blocarea 
site-urilor operatorilor ilegali, stabilirea 
unor soluții de plată sigure și trasabile și 
măsuri pentru blocarea tranzacțiilor, 
astfel încât consumatorii să nu apeleze la 
operatori ilegali;

Or. pt

Amendamentul 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor standarde 
comune, uniforme, paneuropene privind 
identificarea electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; 
ia act de faptul că procedurile de 

16. recomandă introducerea unor standarde 
comune, uniforme, paneuropene privind 
identificarea jucătorilor și serviciile de 
verificare electronică; solicită, prin urmare,
optimizarea și eficientizarea procedurilor 
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înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea 
procedurilor de înregistrare și de 
identificare;

de înregistrare și de identificare, fără ca 
acest lucru să conducă la sarcini 
administrative excesive pentru 
consumatori, care ar putea crește 
atractivitatea serviciilor oferite de 
operatorii ilegali;

Or. it

Amendamentul 352
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor standarde 
comune, uniforme, paneuropene privind 
identificarea electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; ia 
act de faptul că procedurile de înregistrare 
diferite de la nivelul întregii UE 
subminează operatorii reglementați și pot 
determina unii consumatori să apeleze la 
operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea 
procedurilor de înregistrare și de 
identificare;

16. recomandă introducerea unor standarde 
de securitate comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; ia 
act de faptul că procedurile de înregistrare 
diferite de la nivelul întregii UE creează 
sarcini administrative pentru operatorii 
reglementați și pot acționa ca factor de 
descurajare pentru consumatori; salută 
propunerea de directivă a Comisiei 
privind identificarea și autentificarea 
electronică, care va permite 
interoperabilitatea sistemelor naționale de 
identificare electronică, în cazul în care 
acestea există;

Or. en

Amendamentul 353
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor 
standarde comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii
transfrontaliere de verificare electronică; 
ia act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare,
uniformizarea și eficientizarea procedurilor 
de înregistrare și de identificare;

16. recomandă schimbul de cele mai bune 
practici între statele membre privind 
identificarea electronică și serviciile de 
verificare electronică; solicită statelor 
membre uniformizarea și eficientizarea 
procedurilor de înregistrare și de 
identificare;

Or. en

Amendamentul 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor standarde 
comune, uniforme, paneuropene privind 
identificarea electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică; ia 
act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea procedurilor 
de înregistrare și de identificare;

16. recomandă introducerea unor standarde 
europene comune privind identificarea 
electronică și a unor servicii 
transfrontaliere de verificare electronică, 
precum și măsuri de executare, cum ar fi 
întocmirea de liste negre și blocarea site-
urilor de internet ilegale, definirea unor 
soluții de plată sigure și care pot fi 
urmărite și măsuri de blocare a 
tranzacțiilor cu scopul de a asigura 
imposibilitatea consumatorilor de a apela 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
statelor membre uniformizarea și 
eficientizarea procedurilor de înregistrare 
și de identificare, în special pentru a 
împiedica accesul utilizatorilor 
neidentificați și al minorilor la produse 
din domeniul jocurilor de noroc online;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recomandă introducerea unor 
standarde comune, uniforme, 
paneuropene privind identificarea 
electronică și a unor servicii
transfrontaliere de verificare electronică;
ia act de faptul că procedurile de 
înregistrare diferite de la nivelul întregii 
UE subminează operatorii reglementați și 
pot determina unii consumatori să apeleze 
la operatori ilegali; solicită, prin urmare, 
uniformizarea și eficientizarea procedurilor 
de înregistrare și de identificare;

16. recomandă schimbul de cele mai bune 
practici între statele membre privind 
identificarea electronică și serviciile de 
verificare electronică, precum și măsurile 
de executare, cum ar fi întocmirea de liste 
negre și interzicerea site-urilor de internet 
ilegale, definirea unor soluții de plată 
sigure și care pot fi urmărite și măsuri de 
interzicere a tranzacțiilor, cu scopul de a 
asigura imposibilitatea consumatorilor de 
a apela la operatori ilegali; solicită, prin 
urmare, statelor membre uniformizarea și 
eficientizarea procedurilor de înregistrare 
și de identificare;

Or. en

Amendamentul 356
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită ca asistența pentru clienți să 
fie întotdeauna disponibilă în limba 
maternă a fiecărui jucător și ca toate 
textele să fie scrise de vorbitori nativi ai 
limbilor relevante;

Or. cs
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Amendamentul 357
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că grupul de experți 
privind serviciile de jocuri de noroc ar 
trebui să depună eforturi deosebite pentru 
a proteja minorii și pentru a limita cât 
mai mult posibil accesul acestora la site-
urile de jocuri de noroc online;

Or. en

Amendamentul 358
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că măsurile de 
protecție a consumatorilor, care se aplică 
numai operatorilor legali și clienților 
acestora, ar trebui să fie însoțite de o 
combinație de măsuri de executare 
preventive și reactive, pentru a limita 
legătura cetățenilor cu operatorii 
neautorizați; invită Comisia să examineze 
posibilitatea introducerii unui instrument 
obligatoriu din punct de vedere juridic, 
prin care băncile, emitenții de carduri de 
credit și alți participanți la sistemul de 
plăți din UE să fie obligați să blocheze, pe 
baza listelor albe stabilite la nivel 
național, tranzacțiile dintre clienții proprii 
și furnizorii de jocuri de noroc care nu 
sunt autorizați în jurisdicția lor, fără 
obstrucționarea tranzacțiilor legitime;

Or. en
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Amendamentul 359
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să ia mai multe 
măsuri pentru a-i împiedica pe furnizorii 
de jocuri de noroc ilegale să își ofere 
serviciile online, de exemplu prin 
întocmirea unei liste negre cu furnizorii 
de jocuri de noroc ilegale, cu scopul de a 
interzice băncilor și companiilor care emit 
cărți de credit să permită tranzacțiile între 
clienții lor și acești furnizori;

Or. en

Amendamentul 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare verificări stricte și fiabile privind 
vârsta și identitatea, precum și limite 
stricte de pierdere, stabilite de jucător 
înainte de orice joc de noroc jucat; 
subliniază importanța unor proceduri de 
identificare solide, în special pentru a 
împiedica accesul minorilor și al altor 
jucătorii vulnerabili la produse din 
domeniul jocurilor de noroc online;

Or. en
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Amendamentul 361
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța finanțării 
provenite din jocurile de noroc pentru 
cauze de interes public și solicită 
recunoașterea caracteristicilor specifice și 
a contribuțiilor durabile ale loteriilor la 
societate, precum și luarea în considerare 
a acestora în orice abordare coordonată 
la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 362
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. recomandă reglementarea strictă sau 
interzicerea tipurilor periculoase de jocuri 
de noroc, în urma unei evaluări ce 
urmează a fi efectuată în fiecare stat 
membru;

Or. es

Amendamentul 363
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că ar trebui luate măsuri 
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în sensul alinierii reciproce a regimurilor 
fiscale naționale pentru serviciile de 
jocuri de noroc, cu scopul de a preveni 
facilitățile fiscale disproporționale 
datorate proliferării și concentrării 
serviciilor online de jocuri de noroc;

Or. it

Amendamentul 364
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că ar trebui luate măsuri 
în sensul alinierii reciproce a regimurilor 
fiscale naționale pentru serviciile de 
jocuri de noroc, cu scopul de a preveni 
facilitățile fiscale disproporționale 
datorate proliferării și concentrării 
serviciilor online de jocuri de noroc;

Or. it

Amendamentul 365
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută extinderea domeniului de 
aplicare al Directivei privind combaterea 
spălării banilor pentru a include în mod 
explicit toate formele de jocuri de noroc 
care au la bază o abordare întemeiată pe 
riscuri; invită Comisia să asigure 
aplicarea coerentă a dispozițiilor la 
nivelul Uniunii Europene, ținând seama 
de necesitatea de a evalua riscurile pe 



PE508.193v03-00 172/200 AM\933917RO.doc

RO

baza unor motive concrete;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită reglementarea strictă sau 
interzicerea, după efectuarea unei 
evaluări la nivelul fiecărui stat membru, a 
formelor periculoase de jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 367
Patricia van der Kammen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 
servicii financiare terți, se pot identifica 
garanții suplimentare împotriva spălării 
de bani în cadrul de reglementare al UE 
pentru instituirea și autorizarea 
furnizorilor de servicii financiare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 368
Sabine Verheyen



AM\933917RO.doc 173/200 PE508.193v03-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 
servicii financiare terți, se pot identifica 
garanții suplimentare împotriva spălării 
de bani în cadrul de reglementare al UE 
pentru instituirea și autorizarea 
furnizorilor de servicii financiare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 369
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 
servicii financiare terți, se pot identifica
garanții suplimentare împotriva spălării de 
bani în cadrul de reglementare al UE 
pentru instituirea și autorizarea 
furnizorilor de servicii financiare;

17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 
servicii financiare terți, sunt necesare
garanții suplimentare împotriva spălării de 
bani; ia act de propunerile legislative ale 
Comisiei referitoare la consolidarea în 
continuare a mecanismelor UE de 
apărare împotriva spălării de bani;

Or. en

Amendamentul 370
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 
servicii financiare terți, se pot identifica 
garanții suplimentare împotriva spălării de 
bani în cadrul de reglementare al UE 
pentru instituirea și autorizarea furnizorilor 
de servicii financiare;

17. atrage atenția asupra faptului că 
jocurile de noroc online sunt un mediu 
nemonetar și, având în vedere dependența 
față de furnizorii de servicii financiare terți, 
se pot identifica garanții suplimentare 
împotriva spălării de bani în cadrul de 
reglementare al UE pentru instituirea și 
autorizarea furnizorilor de servicii 
financiare;

Or. en

Amendamentul 371
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 
servicii financiare terți, se pot identifica 
garanții suplimentare împotriva spălării 
de bani în cadrul de reglementare al UE 
pentru instituirea și autorizarea 
furnizorilor de servicii financiare;

17. subliniază că jocurile de noroc online 
antrenează un risc important de spălare 
de bani; consideră că, pentru a preveni și 
a combate frauda și activitățile 
infracționale, statele membre aplică 
măsuri de cooperare și coordonare la 
nivel internațional între autoritățile 
naționale în domeniul jocurilor de noroc, 
poliția națională și autoritățile naționale 
de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 372
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că jocurile de noroc online
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 

17. ia act de faptul că la nivelul UE sunt 
necesare măsuri suficiente pentru 
combaterea spălării de bani prin jocuri de 
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servicii financiare terți, se pot identifica 
garanții suplimentare împotriva spălării 
de bani în cadrul de reglementare al UE 
pentru instituirea și autorizarea 
furnizorilor de servicii financiare;

noroc online și sprijină, în acest sens, 
includerea jocurilor de noroc online în 
domeniul de aplicare al viitorului cadru 
legislativ de combatere a spălării banilor1

în UE; constată importanța transparenței 
în sectorul jocurilor de noroc online și, în 
acest sens, solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea unei raportări anuale 
obligatorii a activităților financiare ale 
operatorilor de jocuri de noroc online;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu nemonetar și, având în 
vedere dependența față de furnizorii de 
servicii financiare terți, se pot identifica
garanții suplimentare împotriva spălării de 
bani în cadrul de reglementare al UE 
pentru instituirea și autorizarea 
furnizorilor de servicii financiare;

17. subliniază că jocurile de noroc online 
sunt un mediu în care consumatorul nu 
este prezent fizic/în care nu se realizează 
plata efectivă cu cardul și, prin urmare, 
trebuie să se identifice garanții 
suplimentare împotriva spălării de bani în 
cadrul procedurilor furnizorilor de 
servicii, cum ar fi identificarea 
electronică fiabilă în etapa de 
înregistrare;

Or. en

Amendamentul 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

                                               
1 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013)0045). 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. observă faptul că veniturile 
substanțiale de pe piața jocurilor de noroc 
online sunt atractive pentru grupările de 
crimă organizată, drept pentru care acest 
sector este vulnerabil la infracțiuni 
precum fraudele și spălarea de bani; 
subliniază faptul că aranjarea meciurilor, 
corupția și pariurile ilegale constituie o 
problemă globală care trebuie combătută 
la nivel internațional, iar infractorii 
trebuie pedepsiți conform dreptului penal, 
într-o manieră consecventă;

Or. de

Amendamentul 375
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază faptul că sistemele solide 
și clare de înregistrare și de verificare 
sunt instrumente-cheie în prevenirea 
oricărei utilizări abuzive a jocurilor de 
noroc online, precum spălarea banilor; 
consideră că la verificarea identității se 
pot utiliza structurile online deja existente 
și în curs de dezvoltare, precum sistemele 
de verificare online a băncilor și a 
cardurilor de credit;

Or. en

Amendamentul 376
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită autoritățile naționale 
competente să asigure raportarea, în 
conformitate cu A treia directivă privind 
combaterea spălării banilor (2005/60/CE), 
a oricărei tranzacții suspectate a avea o 
potențială legătură cu spălarea de bani 
sau cu altă activitate infracțională;

Or. en

Amendamentul 377
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută propunerea de extindere a 
dispozițiilor Directivei privind combaterea 
spălării de bani1 pentru a include toate 
formele de jocuri de noroc; ia act de 
faptul că orice evaluare a riscului asociat 
cu jocurile de noroc online ar trebui să se 
bazeze pe o apreciere obiectivă a 
dovezilor;

Or. en

Amendamentul 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută propunerea Comisiei de 
extindere a obiectului Directivei privind 

                                               
1 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013)45).
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combaterea spălării banilor, astfel încât 
să se abordeze problema jocurilor de 
noroc, pentru a asigura luarea unor 
măsuri mai eficace împotriva acestei 
forme de criminalitate la nivelul UE;

Or. it

Amendamentul 379
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că există pericolul ca 
jocurile de noroc online să fie folosite ca 
o modalitate de a spăla bani și, în 
consecință, consideră că ar trebui extins 
obiectul directivei privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor, astfel încât să se 
abordeze toate tipurile de jocuri de noroc, 
inclusiv jocurile de noroc online;

Or. it

Amendamentul 380
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că există pericolul ca 
jocurile de noroc online să fie folosite ca 
o modalitate de a spăla bani și, în 
consecință, consideră că ar trebui extins 
obiectul directivei privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor, astfel încât să se 
abordeze toate tipurile de jocuri de noroc, 
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inclusiv jocurile de noroc online;

Or. it

Amendamentul 381
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază faptul că este absolut 
necesar să se împiedice ca jucătorii să 
creeze mai mult de un cont pentru jocurile 
de noroc în cadrul fiecărei întreprinderi 
de jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită Comisiei, statelor membre și 
grupului de experți privind serviciile de 
jocuri de noroc să stabilească măsuri și 
strategii coordonate, inclusiv schimburi 
de bune practici, pentru analizarea și 
combaterea eficace a infiltrării în 
industria jocurilor de noroc online a 
grupărilor de crimă organizată;

Or. it

Amendamentul 383
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. insistă asupra faptului că procesul de 
înregistrare trebuie să includă, ca element 
caracteristic obligatoriu, stabilit și definit 
de jucător, limite maxime de pierdere 
pentru o anumită perioadă de timp; 
consideră că, la niveluri minime, acest 
element caracteristic trebuie să fie prezent 
în jocurile de tip „slot”;

Or. en

Amendamentul 384
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. consideră că toate întreprinderile de 
jocuri de noroc online care desfășoară 
activități în UE trebuie să fie înregistrate 
ca entități legitime în UE;

Or. en

Amendamentul 385
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17e. subliniază faptul că toate statele 
membre trebuie să identifice și să 
desemneze o autoritate publică 
responsabilă pentru monitorizarea 
jocurilor de noroc online; afirmă că 
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autoritatea va fi autorizată, de asemenea, 
să intervină în caz de jocuri de noroc 
online suspecte; consideră că 
întreprinderile de jocuri ar trebui, de 
asemenea, să fie supuse obligației de a 
informa autoritatea cu privire la orice 
activitate suspectă de jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 386
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17f. subliniază necesitatea unei cooperări 
strânse între autoritățile UE și cele 
naționale în prevenirea oricărei activități 
infracționale și a dependenței de jocurile 
de noroc;

Or. en

Amendamentul 387
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că lupta împotriva aranjării 
meciurilor impune o cooperare mai eficace 
între autoritățile publice, agențiile de 
aplicare a legislației, industria sportivă, 
operatorii de jocuri de noroc și autoritățile 
de reglementare a jocurilor de noroc, având 
în vedere natura transnațională a aranjării 
meciurilor;

18. subliniază că lupta împotriva aranjării 
meciurilor impune o cooperare mai eficace 
între toate părțile interesate, inclusiv între 
autoritățile publice, agențiile de aplicare a 
legislației, industria sportivă, operatorii de 
jocuri de noroc, autoritățile de 
reglementare a jocurilor de noroc, sportivi 
și suporteri, având în vedere natura 
transnațională a aranjării meciurilor;
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Or. en

Amendamentul 388
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că lupta împotriva aranjării 
meciurilor impune o cooperare mai eficace 
între autoritățile publice, agențiile de 
aplicare a legislației, industria sportivă, 
operatorii de jocuri de noroc și autoritățile 
de reglementare a jocurilor de noroc, având 
în vedere natura transnațională a aranjării 
meciurilor;

18. subliniază că lupta împotriva aranjării 
meciurilor impune o cooperare mai eficace 
între autoritățile publice, agențiile de
aplicare a legislației, industria sportivă, 
operatorii de jocuri de noroc și autoritățile 
de reglementare a jocurilor de noroc, având 
în vedere natura transnațională a aranjării 
meciurilor; în special, ar trebui să se 
asigure faptul că sunt identificați 
operatorii de jocuri de noroc implicați în 
activități ilegale, precum aranjarea 
meciurilor sau pariurile referitoare la 
competiții ai căror participanți sunt în 
principal minori, și că acestor operatori li 
se interzice să desfășoare aceste activități;

Or. de

Amendamentul 389
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că lupta împotriva aranjării 
meciurilor impune o cooperare mai eficace 
între autoritățile publice, agențiile de 
aplicare a legislației, industria sportivă, 
operatorii de jocuri de noroc și autoritățile 
de reglementare a jocurilor de noroc, având 
în vedere natura transnațională a aranjării 
meciurilor;

18. subliniază că lupta împotriva aranjării 
meciurilor impune o cooperare mai eficace 
între autoritățile publice, agențiile de 
aplicare a legislației, industria sportivă, 
operatorii de jocuri de noroc și autoritățile 
de reglementare a jocurilor de noroc, având 
în vedere natura transnațională a aranjării 
meciurilor;
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atrage atenția asupra interdicției stricte 
aplicate sportivilor și persoanelor asociate 
acestora, referitoare la pariurile privind 
evenimentele sportive în care sunt 
implicați;

Or. fr

Amendamentul 390
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază faptul că aranjarea 
meciurilor trebuie să fie combătută prin 
aplicarea strictă a legii, inclusiv prin 
includerea aranjării meciurilor ca 
infracțiune în jurisdicția statelor membre, 
precum și printr-o cooperare consolidată 
între autoritățile statelor membre, 
Europol și Interpol;

Or. en

Amendamentul 391
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază faptul că acțiunile 
necesare pentru combaterea efectivă a 
aranjării meciurilor și a altor activități 
infracționale și frauduloase în domeniul 
sportului se concentrează pe aplicarea 
legii, educarea și prevenirea tuturor 
părților interesate în domeniul sportului, 
precum și pe o mai bună guvernanță a 
organizațiilor sportive;
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Or. en

Amendamentul 392
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. ia act de faptul că aranjarea 
meciurilor apare pe piața jocurilor de 
noroc atât online, cât și offline; subliniază 
faptul că, în majoritatea cazurilor, 
aranjarea meciurilor în contextul 
pariurilor online are loc prin intermediul 
operatorilor de jocuri de noroc stabiliți pe 
piețe nereglementate din afara UE;

Or. en

Amendamentul 393
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. recomandă ca statele membre să 
stabilească un procentaj minim comun 
din veniturile obținute din jocurile de 
noroc, care să fie redistribuit federațiilor 
de sport responsabile pentru asigurarea 
unei finanțări durabile a sporturilor de 
masă, alocate în mod echitabil diferitelor 
sporturi;

Or. de

Amendamentul 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită interzicerea pariurilor 
privind evenimentele sportive în direct, în 
cadrul cărora jucătorii pot paria online și 
în mod anonim cu privire la fapte și 
evenimente aflate în permanentă 
schimbare, și care sunt, așadar, extrem de 
expuse manipulării;

Or. de

Amendamentul 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită tuturor organismelor de 
reglementare din domeniul sportului să se 
angajeze să urmeze practici de bună 
guvernanță pentru a reduce riscul de a 
deveni victime ale aranjării meciurilor;

Or. en

Amendamentul 396
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază rolul-cheie al prevenirii în 
aranjarea meciurilor, în special 
importanța educării actorilor din 
domeniul sportului (sportivi, arbitri, 
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responsabili în domeniul întrecerilor 
sportive, personalul și anturajul din acest 
domeniu) cu privire la riscurile prezentate 
de aranjarea meciurilor; salută, în acest 
sens, recenta Acțiune pregătitoare 
din 2012 a Comisiei, care sprijină 
proiectele transnaționale de educare în 
scopul combaterii aranjării meciurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că stabilirea unui raport 
juridic între organizatorii de evenimente 
sportive și operatorii de jocuri de noroc 
online, în vederea exercitării unui control 
etic și financiar asupra pariurilor cu 
privire la evenimente sportive, va 
contribui la consolidarea integrității 
sportului;

Or. en

Amendamentul 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. regretă faptul că, în majoritatea 
statelor membre, sectorul sportului nu 
beneficiază decât de câștiguri financiare 
reduse de pe urma activităților de pariu 
comercial, deși acestea constituie 
principalul domeniu de activitate al 
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jocurilor de noroc online; solicită 
Comisiei să lanseze o inițiativă pentru 
recunoașterea drepturilor de proprietate 
ale organizatorilor de întreceri sportive, 
astfel încât să se asigure câștiguri 
financiare echitabile pentru federațiile de 
sport; recomandă stabilirea unui 
procentaj comun minim de venituri 
provenite din pariurile sportive care să fie 
redistribuit federațiilor de sport 
responsabile pentru asigurarea unei 
finanțări durabile a sportului de masă și a 
solidarității între diferitele sporturi;

Or. en

Amendamentul 399
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită statelor membre și 
federațiilor sportive să furnizeze 
consumatorilor și sportivilor amatori și 
profesioniști informații corespunzătoare și 
noțiuni de educație privind integritatea în 
sport; salută intenția Comisiei de a 
promova un schimb mai intens de bune 
practici în ceea ce privește combaterea 
aranjării meciurilor; reiterează faptul că 
sunt preconizate progrese semnificative în 
acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 400
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că, în vederea unor acțiuni 
coordonate în cadrul Uniunii Europene, 
este necesară cooperarea juridică 
eficientă între statele membre și consideră 
că această cooperare ar trebui să conducă 
de urgență la înființarea unei agenții care 
să combată atacurile asupra integrității 
competițiilor sportive și la reglementarea 
financiară a sporturilor la nivel 
internațional;

Or. fr

Amendamentul 401
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază faptul că o abordare 
ascendentă care constă într-un dialog cu 
sportivii, asociațiile, federațiile de sport și 
suporterii acestora, în scopul introducerii 
unor coduri de conduită, al promovării 
educației împotriva aranjării meciurilor și 
al creșterii gradului de sensibilizare cu 
privire la acest aspect, trebuie să 
completeze abordarea privind aplicarea 
legii în materie de prevenire a aranjării 
meciurilor;

Or. en

Amendamentul 402
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. recunoaște faptul că eforturile de 
combatere, de exemplu prin coduri de 
conduită, a implicării organizațiilor 
sportive în activități de corupție, precum 
aranjarea meciurilor sau spălarea de 
bani, trebuie să se adreseze tuturor 
grupurilor de părți interesate 
(responsabili, proprietari, manageri, 
agenți, jucători, arbitri și suporteri) și 
tuturor organizațiilor (cluburi, ligi, 
federații etc.);

Or. en

Amendamentul 403
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. recunoaște faptul că prestarea de 
servicii de pariuri sportive reprezintă o 
formă de utilizare comercială a 
competițiilor sportive; recomandă ca 
statele membre să dezvolte modele care să 
asigure că toate nivelurile sportului 
profesionist și cel destinat amatorilor 
beneficiază de o cotă-parte echitabilă din 
veniturile provenite din jocuri de noroc, 
dar care să reprezinte și un mijloc de 
consolidare a luptei împotriva aranjării 
meciurilor în contextul pariurilor;

Or. en

Amendamentul 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază faptul că îmbunătățirea 
guvernanței va consolida domeniul 
sportului, precum și rezistența sportivilor 
în fața corupției și a activităților 
frauduloase; consideră drept esențiale 
punerea în aplicare a principiilor de bază 
ale bunei guvernanțe, transparenței și 
răspunderii financiare și operative, 
precum și implicarea părților interesate; 
subliniază faptul că acțiunile necesare 
pentru combaterea efectivă a aranjării 
meciurilor și a altor activități 
infracționale și frauduloase în domeniul 
sportului trebuie să ia în considerare 
aplicarea legii, educarea cu privire la 
riscurile legate de aranjarea meciurilor în 
contextul pariurilor, precum și buna 
guvernanță a organizațiilor sportive, și ar 
trebui să implice toate părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 405
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită statele membre să acorde mai 
multă prioritate corupției în sport în ceea 
ce privește aplicarea eficientă a statului 
de drept;

Or. en

Amendamentul 406
Ivo Belet, Piotr Borys
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită federațiile sportive și operatorii 
de jocuri de noroc să includă în codul de 
conduită o interdicție privind pariurile cu 
privire la așa-numitele evenimente 
negative, cum ar fi cartonașele galbene 
sau loviturile de pedeapsă, în cursul unui 
meci de fotbal sau al unui eveniment;

Or. en

Amendamentul 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază importanța sprijinului 
acordat de Uniunea Europeană pentru 
activitatea în curs de desfășurare în 
cadrul Consiliului Europei referitoare la 
negocierea unei convenții internaționale 
privind protecția și promovarea 
integrității sportului și invită Comisia 
Europeană să propună o definiție 
uniformă a fraudei în sport ca 
infracțiune, care ar trebui inclusă în 
legislația tuturor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 408
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. insistă asupra faptului că statele 
membre trebuie să considere că aceste 
fraude constituie o infracțiune, pentru a 
penaliza în mod eficient manipularea 
pariurilor și a rezultatelor sportive;

Or. fr

Amendamentul 409
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. reiterează faptul că dezvoltarea pieței 
de jocuri de noroc online nu ar trebui să 
dea naștere unei reduceri a finanțării de 
care beneficiază lumea sportivă grație 
contribuției din veniturile obținute din 
jocurile de noroc; consideră că ar trebui 
studiate acorduri alternative de finanțare 
cu operatorii de pariuri sportive; solicită 
să se găsească soluții echilibrate, benefice 
atât pentru furnizorii de pariuri, cât și 
pentru sport per ansamblu; 

Or. fr

Amendamentul 410
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază necesitatea de a analiza 
posibilitatea introducerii unei interdicții 
privind „aranjarea evenimentelor 
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sportive” în cazul în care sunt permise 
pariurile în cursul unei competiții 
sportive, cum ar fi pariurile cu privire la 
primul aut de poartă, prima lovitură 
liberă și primul cartonaș galben într-un 
meci de fotbal;

Or. en

Amendamentul 411
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază faptul că îmbunătățirea 
guvernanței va consolida rezistența în 
domeniul sportului împotriva corupției și 
a activităților frauduloase; consideră 
drept esențiale punerea în aplicare a 
principiilor de bază ale bunei guvernanțe, 
transparenței și răspunderii financiare și 
operative, precum și implicarea părților 
interesate, în special a sportivilor și a 
asociațiilor acestora; recunoaște faptul că 
finanțarea durabilă a organizațiilor 
sportive (cluburi, ligi și federații) creează 
un mediu în care aranjarea meciurilor 
are șanse foarte reduse să aibă loc;

Or. en

Amendamentul 412
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază necesitatea unei cooperări 
consolidate la nivelul UE și la nivel 
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mondial în combaterea aranjării 
meciurilor; invită Comisia să ia inițiativa 
în ceea ce privește crearea unei platforme 
globale pentru schimbul de informații și 
de bune practici și coordonarea acțiunilor 
comune de prevenire și aplicare între 
autoritățile de reglementare, organizațiile 
sportive, autoritățile polițienești și 
judiciare și operatorii de jocuri de noroc;

Or. en

Amendamentul 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. reiterează cu fermitate necesitatea 
consolidării, de către Comisie, a 
coordonării la nivel european; prin 
urmare, propune înființarea unui centru 
de combatere a aranjării meciurilor care 
să fie responsabil pentru colectarea, 
schimbul, analiza și diseminarea 
informațiilor și a dovezilor cu privire la 
aranjarea meciurilor și corupția în sport, 
în Europa și în afara acesteia; consideră
că acest centru ar trebui, de asemenea, să 
colecteze cele mai bune practici în 
combaterea corupției în sport și să 
promoveze conceptul de bună guvernanță 
în domeniul sportului;

Or. en

Amendamentul 414
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. având în vedere negocierile actuale 
ale Consiliului Europei cu privire la o 
posibilă convenție privind combaterea 
aranjării meciurilor, invită statele 
membre să ia măsuri suplimentare pentru 
a preveni aranjarea meciurilor, măsuri 
care ar trebui să fie disuasive, efective, 
proporționale și analizate de la caz la caz;

Or. en

Amendamentul 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. solicită mai multă cooperare la nivel 
european, sub coordonarea Comisiei 
Europene, pentru a identifica și a 
interzice operatorii de pariuri online 
implicați în activități ilegale, precum, 
printre altele, aranjarea meciurilor sau 
pariurile privind competiții în care sunt 
implicați minori;

Or. en

Amendamentul 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. solicită adoptarea la nivel național a 
unor măsuri efective de prevenire a 
conflictelor de interese, în special prin 
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împiedicarea tuturor părților interesate 
din domeniul sportului să parieze cu 
privire la competițiile în care sunt 
implicate; invită statele membre să 
interzică cele mai periculoase forme de 
pariuri, în special bursele de pariuri și 
pariurile pe interval;

Or. en

Amendamentul 417
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. solicită în mod explicit Uniunii 
Europene să restricționeze pariurile cele 
mai periculoase, interzicând, în special, 
pariurile privind competițiile sportive la 
care participă doar minori;

Or. fr

Amendamentul 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. solicită Comisiei să încurajeze ferm 
toate statele membre să includă în mod 
explicit aranjarea meciurilor în legislația 
lor națională în materie penală, să 
stabilească sancțiuni minime comune 
adecvate și să garanteze că lacunele 
existente sunt eliminate de o manieră care 
să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. subliniază faptul că lupta împotriva 
aranjării meciurilor și a altor forme de 
fraudă în sport s-a concentrat pe 
aplicarea legii, educare și prevenire, 
precum și pe buna guvernanță a 
organismelor sportive;

Or. en

Amendamentul 420
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. recomandă adoptarea de standarde 
uniforme comune la nivel european 
pentru punerea în aplicare a procedurilor 
de înregistrare și de identificare a 
jucătorilor care să permită avertizările 
privind riscurile de fraudă și de spălare de 
bani, inerente jocurilor de noroc online;

Or. fr

Amendamentul 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. invită Comisia să evalueze riscurile 
legate de pariurile sportive, cum ar fi 
jocurile de noroc privind loviturile de la 
colț, loviturile libere, aruncările de la 
margine și cartonașele galbene;

Or. en

Amendamentul 422
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. invită Comisia să introducă un sistem 
european de alertă pentru autoritățile de 
reglementare în materie de pariuri, pentru 
ca acestea să facă rapid schimb de 
informații cu privire la evenimentele 
sportive aranjate;

Or. en

Amendamentul 423
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. sprijină negocierile care se 
desfășoară, în prezent, sub egida 
Consiliului Europei, privind un proiect de 
acord internațional pentru prevenirea 
manipulării competițiilor sportive;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18f. subliniază faptul că aranjarea 
meciurilor nu are întotdeauna loc în 
contextul pariurilor și că este necesar să 
se combată și această latură a aranjării 
meciurilor care nu are legătură cu 
pariurile și care afectează, de asemenea, 
integritatea sportului;
(De exemplu, scandalul din fotbalul italian 
referitor la aranjarea meciurilor, dar nu în 
contextul pariurilor, ci mai degrabă în 
contextul câștigării titlului și al numirii 
arbitrilor potriviți pentru meciuri.)

Or. en

Amendamentul 425
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că unele tipuri de 
jocuri de noroc ar putea prezenta mai 
multe riscuri decât altele în ceea ce 
privește integritatea sportului și a 
persoanelor;
solicită reglementarea sau interzicerea, 
după efectuarea unei evaluări la nivelul 
fiecărui stat membru, a formelor 
periculoase de jocuri de noroc;

Or. en
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