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Predlog spremembe 1
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju deklaracije iz Nikozije z 
dne 20. septembra 2012 o boju proti 
vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih 
tekem,

Or. en

Predlog spremembe 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije o 
vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem 
in korupciji v športu (2013/2567(RSP),

Or. en

Predlog spremembe 3
Ashley Fox

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ustrezne sodne prakse 
Sodišča Evropske unije, vključno z 
uporabo in razlago načel preglednosti, 
vzajemnega priznavanja, enake obravnave 
in pravne varnosti s tako sodno prakso[1],
[1] Še posebej sodbe v zadevah: C-275/92, 
Schindler, Recueil 1994, C-55/94, 
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Gebhard, Recueil 1995, C-124/97, Läärä, 
Recueil 1999, C-67/98, Zenatti, Recueil 
1999, C-6/01, Anomar, Recueil 2003, C-
243/01, Gambelli, Recueil 2003, C-42/02, 
Lindman, Recueil 2003, C-444/02, 
Fixtures Marketing Ltd. proti OPAP, 
ZOdl. 2004, C-338/02, Fixtures Marketing 
Ltd. proti Svenska Spel AB, ZOdl. 2004, 
C-46/02, Fixtures Marketing Ltd. proti 
Svenska Spel AB, ZOdl. 2004, C-386/04, 
Stauffer, ZOdl. 2006, C-432/05, Unibet, 
ZOdl. 2007, C-338/04, C-359/04 in C-
360/04, Placanica in drugi, ZOdl. 2007, 
C-206/04, Komisija proti Italiji, ZOdl. 
2007, C-42/07, Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, ZOdl. 2009, C-
258/08, Ladbrokes, ZOdl. 2010, C-203/08, 
Sporting Exchange, ZOdl. 2010, C-447/08 
in C-448/08, Sjöberg in Gerdin, ZOdl. 
2010, C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-
360/07, C-409/07 in C-410/07, Markus 
Stoß in drugi, ZOdl. 2010, C-46/08, 
Carmen Media, ZOdl. 2010, C-64/08, 
Engelmann, ZOdl. 2010, C-212/08, 
primer Zeturf, ZOdl. 2011, C-347/09, 
Dickinger in Ömer, ZOdl. 2011, C-213/11, 
C-214/11, C-217/11, združen primer 
Fortuna, ZOdl. 2012, C-176/11, primer 
HIT in HIT Larix, ZOdl. 2012, C-186/11 
in C-209/11, združena primera OPAP, 
ZOdl. 2013.

Or. en

Predlog spremembe 4
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
18. januarja 2011 z naslovom „Razvijanje 
evropske razsežnosti v športu“ 
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(COM(2011)0012),

Or. en

Predlog spremembe 5
Ashley Fox

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sekundarne zakonodaje 
Unije v zvezi s spletnimi igrami na srečo, 
predvsem Direktive 2010/13/EU o 
avdiovizualnih medijskih storitvah, 
Direktive 2005/29/ES o nepoštenih 
poslovnih praksah, Direktive 93/13/ES o 
nedovoljenih pogojih v potrošniških 
pogodbah, Direktive 97/7/ES o prodaji na 
daljavo, Direktive 2005/60/ES o 
preprečevanju pranja denarja in nedavnih 
predlogov Evropske komisije o njeni 
spremembi s predlogom direktive o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja in financiranje 
terorizma in predlogom uredbe o podatkih 
o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev, 
Direktive 95/46/ES o varstvu podatkov ter 
predlogov direktive in uredbe o njeni 
spremembi ter Direktive 2006/112/ES o 
skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ashley Fox

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih 
iger na srečo1,

Or. en

Predlog spremembe 7
Ashley Fox

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. 
novembra 2011 o spletnih igrah na srečo 
na notranjem trgu2,

Or. en

Predlog spremembe 8
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
14. marca 2013 o vnaprejšnjem 
dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v 
športu,

Or. en

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih iger na srečo 
(2008/2215(INI)).
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2011 o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu 
(2011/2084(INI)).
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Predlog spremembe 9
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. 
februarja 2012 o evropski razsežnosti v 
športu,

Or. en

Predlog spremembe 10
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pripravljalnega ukrepa z 
naslovom Evropska partnerstva za šport 
ter zlasti zbiranja projektov, ki se 
osredotočajo na preprečevanje primerov 
vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem 
prek izobraževanja in obveščanja 
ustreznih zainteresiranih strani,

Or. en

Predlog spremembe 11
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča 
Evropske unije, pri čemer Sodišče na 
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posebnem področju organizacije iger na 
srečo kot prevladujoče razloge javnega 
interesa, ki lahko upravičujejo omejitve 
svobode opravljanja storitev, priznava 
predvsem varstvo potrošnikov, 
preprečevanje goljufij in spodbujanja k 
prekomernemu zapravljanju pri igrah na 
srečo ter splošno potrebo po ohranjanju 
javnega reda1,

Or. en

Predlog spremembe 12
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih 
iger na srečo,

Or. en

Predlog spremembe 13
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. 
novembra 2011 o spletnih igrah na srečo 
na notranjem trgu,

                                               
1 V ta namen glej zadevo C 275/92, Schindler, točke od 57 do 60; zadevo C 124/97, Läärä in drugi, točki 32 in 
33; zadevo C-67/98, Zenatti, točki 30 in 31; zadevo C-243/01, Gambelli in drugi, točka 67; zadevo C-42/07, 
Liga Portuguesa, točka 56; združene zadeve C 316/07, C 358/07 do C 360/07, C 409/07 in C 410/07, Markus 
Stoß in drugi, točka 74; zadevo C 212/08, Zeturf Ltd, točka 38; zadevo C-72/10, Costa, točka 71; zadevo C 
176/11, Hit Larix, točka 15; združeni zadevi C 186/11 in C 209/11, Stanleybet in drugi, točka 44.
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Predlog spremembe 14
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
11. marca 2013 o vnaprejšnjem 
dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v 
športu,

Or. en

Predlog spremembe 15
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. 
decembra 2010 ter poročil o napredku 
francoskega, švedskega, španskega in 
madžarskega predsedstva o okviru za 
področje iger na srečo in stav v državah 
članicah, 

Or. en

Predlog spremembe 16
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
10. decembra 2010 ter poročil o napredku 
francoskega, švedskega, španskega in 
madžarskega predsedstva Sveta o okviru 
za področje iger na srečo in stav v državah
članicah,

Or. en

Predlog spremembe 17
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih 
iger na srečo1,

Or. en

Predlog spremembe 18
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije o 
vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem 
in korupciji v športu2,

Or. en

                                               
1 UL C 87 E, 1.4.2010, str. 30.
2 (2013/2567 (RSP)).
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Predlog spremembe 19
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- A. ker člen 35 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah določa obveznost 
varovanja zdravja ljudi pri opredeljevanju 
in izvajanju vseh politik in dejavnosti 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava - A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– Aa. ker člen 169 PDEU obvezuje EU, da 
zagotovi visoko raven varstva potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- A b. ker se sektor spletnih iger na srečo 
razlikuje od drugih sektorjev z vidika 
tveganj, povezanih z varstvom potrošnikov 
pred zasvojenostjo in goljufijami ter z 
bojem proti organiziranemu kriminalu, 
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kot sta pranje denarja in prirejanje izidov 
tekem;

Or. en

Predlog spremembe 22
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- A c. ker lahko spletne igre na srečo, če 
niso ustrezno pravno urejene, pomenijo 
večjo nevarnost zasvojenosti kot običajne 
igre na srečo zunaj spleta, med drugim 
tudi zato, ker so lažje dostopne in nad 
njimi ni družbenega nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava - A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- A d. ker so zaradi tega spletne igre na 
srečo posebna gospodarska dejavnost, za 
katero nekatera pravila notranjega trga, 
tudi glede svobode ustanavljanja in 
opravljanja storitev, in načelo vzajemnega 
priznavanja ne zagotavljajo zadostne 
proste presoje, med drugim za določitev 
potrebnih ukrepov za varstvo igralcev;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti 
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker je treba državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji omogočiti 
sprejemanje odločitev v zvezi s spletnimi 
igrami na srečo;

Or. nl

Predlog spremembe 25
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker imajo države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti pravico 
do zakonskega urejanja spletnih iger na 
srečo v skladu z lastnimi vrednotami in
tradicijami ter zastavljenimi cilji splošnega 
interesa;

Or. es

Predlog spremembe 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Uvodna izjava A



PE508.193v03-00 14/190 AM\933917SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker so države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti v celoti 
pristojne in najprimernejše za zakonsko 
urejanje spletnih iger na srečo v skladu z 
lastnimi vrednotami in zastavljenimi cilji 
splošnega interesa, pri čemer morajo 
upoštevati načela iz Pogodb;

Or. it

Predlog spremembe 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker imajo države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti pravico 
do zakonskega urejanja spletnih iger na 
srečo v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

Or. pt

Predlog spremembe 28
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 

A. ker imajo države članice ob ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti pravico 
do določitve načina organizacije in 
ureditve ponudbe spletnih iger na srečo v 
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zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa ob 
hkratnem upoštevanju zakonodaje Unije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker so države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti v celoti 
pristojne in najprimernejše za zakonsko 
urejanje spletnih iger na srečo v skladu z 
lastnimi vrednotami in zastavljenimi cilji 
splošnega interesa, pri čemer morajo 
upoštevati načela iz Pogodb;

Or. it

Predlog spremembe 30
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti 
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker iger na srečo ni mogoče šteti za 
običajne gospodarske dejavnosti, države 
članice pa imajo pravico do zakonske 
ureditve iger na srečo v skladu z lastnimi 
vrednotami in zastavljenimi cilji splošnega 
interesa;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker države članice ob ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
zakonsko urejajo spletne igre na srečo v 
skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 32
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti ohranjajo
manevrski prostor pri zakonskem 
urejanju spletnih iger na srečo v skladu z 
lastnimi vrednotami in zastavljenimi cilji 
splošnega interesa;

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti ohranjajo
pravico do zakonskega urejanja spletnih 
iger na srečo v skladu z lastnimi 
vrednotami in zastavljenimi cilji splošnega 
interesa;

Or. el

Predlog spremembe 33
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker so države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
upravičene do zakonskega urejanja
spletnih iger na srečo v skladu z lastnimi 
vrednotami in zastavljenimi cilji splošnega 
interesa;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

A. ker je mogoče omejitve držav članic na 
področju stav in iger na srečo, ob 
odsotnosti usklajevanja zakonodaje in 
ustreznem upoštevanju načela 
subsidiarnosti, kot potrjuje sodna praksa 
Sodišča Evropske unije, upravičiti s 
prevladujočimi razlogi javnega interesa, 
kot sta varstvo potrošnikov ter 
preprečevanje goljufij in spodbujanja k 
prekomernemu zapravljanju pri igrah na 
srečo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti A. ker imajo države članice ob odsotnosti 
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usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti
ohranjajo manevrski prostor pri 
zakonskem urejanju spletnih iger na srečo 
v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti pravico 
do zakonskega urejanja spletnih iger na 
srečo v skladu z lastnimi vrednotami in 
zastavljenimi cilji splošnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti ohranjajo 
manevrski prostor pri zakonskem urejanju 
spletnih iger na srečo v skladu z lastnimi 
vrednotami in zastavljenimi cilji splošnega 
interesa;

A. ker države članice ob odsotnosti 
usklajevanja zakonodaje in ustreznem 
upoštevanju načela subsidiarnosti ohranjajo 
manevrski prostor pri zakonskem urejanju 
spletnih iger na srečo v skladu z lastnimi 
vrednotami in zastavljenimi cilji splošnega 
interesa ter lastno ravnjo varstva 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 37
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker lahko države članice izberejo svoj 
regulativni model za urejanje spletnih iger 
na srečo, vendar mora biti taka 
zakonodaja sorazmerna, usklajena, 
pregledna in nediskriminatorna;

Or. en
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Predlog spremembe 38
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
srečo ni posebne sektorske zakonske 
ureditve na ravni Evropske unije, jo pa 
kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU;

B. ker zaradi njihove posebne narave in 
uporabe načela subsidiarnosti za ponudbo 
spletnih storitev iger na srečo trenutno ni 
posebne sektorske zakonske ureditve na 
ravni Evropske unije, jo pa kljub temu 
urejajo različni sekundarni zakonodajni 
akti EU;

Or. es

Predlog spremembe 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
srečo ni posebne sektorske zakonske 
ureditve na ravni Evropske unije, jo pa 
kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU;

B. ker zaradi posebne narave iger na 
srečo in skladno z načelom subsidiarnosti
za ponudbo spletnih storitev iger na srečo 
trenutno ni posebne sektorske zakonske 
ureditve na ravni Evropske unije, jo pa 
kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU;

Or. it

Predlog spremembe 40
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
srečo ni posebne sektorske zakonske 
ureditve na ravni Evropske unije, jo pa
kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU;

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
srečo zaradi njene specifične narave in 
uporabe načela subsidiarnosti ni posebne 
sektorske zakonske ureditve na ravni 
Evropske unije, igre na srečo pa so bile 
izključene iz sekundarne zakonodaje, kot 
so direktive o elektronskem poslovanju, o 
storitvah in o pravicah potrošnikov, 
vendar jih kljub temu še vedno urejajo 
različni sekundarni zakonodajni akti EU;

Or. en

Predlog spremembe 41
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
srečo ni posebne sektorske zakonske 
ureditve na ravni Evropske unije, jo pa 
kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU;

B. ker v skladu z načelom subsidiarnosti
za ponudbo spletnih storitev iger na srečo 
ni posebne sektorske zakonske ureditve na 
ravni Evropske unije in ker so bile spletne
igre na srečo zaradi svoje specifične 
narave izvzete iz direktiv o elektronskem 
poslovanju, o storitvah in o pravicah 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Ashley Fox

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
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srečo ni posebne sektorske zakonske 
ureditve na ravni Evropske unije, jo pa 
kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU;

srečo trenutno ni posebne sektorske 
zakonske ureditve na ravni Evropske unije, 
jo pa kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU, kot so direktiva o 
avdiovizualnih medijskih storitvah, 
direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, 
direktiva o prodaji na daljavo, direktiva o 
preprečevanju pranja denarja, direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah ter direktiva 
o skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
srečo ni posebne sektorske zakonske 
ureditve na ravni Evropske unije, jo pa
kljub temu urejajo različni sekundarni 
zakonodajni akti EU;

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na 
srečo zaradi njene specifične narave in 
uporabe načela subsidiarnosti ni posebne 
sektorske zakonske ureditve na ravni 
Evropske unije, igre na srečo pa so bile 
izključene iz sekundarne zakonodaje, kot 
so direktive o elektronskem poslovanju, o 
storitvah in o pravicah potrošnikov, 
vendar jih kljub temu še vedno urejajo 
različni sekundarni zakonodajni akti EU;

Or. en

Predlog spremembe 44
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker člen 56 PDEU zagotavlja svobodo 
opravljanja storitev in ker so bile spletne 
igre na srečo zaradi svoje posebne narave 
kljub temu izvzete iz direktiv o 
elektronskem poslovanju, o storitvah in o 
pravicah potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi se lahko temeljna načela 
notranjega trga v celoti uporabljala za 
spletne igre na srečo, če bi se te ustrezno 
spremljale in urejale;

Or. en

Predlog spremembe 46
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Β a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Βa. ker se sektor spletnih iger na srečo 
razlikuje od drugih trgov zaradi tveganj, 
povezanih z varstvom potrošnikov in 
bojem proti organiziranemu kriminalu, 
kot je večkrat priznalo Sodišče Evropske 
unije;

Or. el
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Predlog spremembe 47
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker so igre na srečo pomemben vir 
dohodkov, ki jih večina držav članic 
namenja za javno korist ter solidarnostne 
in dobrodelne namene, kot je financiranje 
množičnega športa;

Or. en

Predlog spremembe 48
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 49
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo,
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega pretoka 
storitev, zato morajo biti kakršne koli 
omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega pretoka 
storitev, zato morajo biti kakršne koli 
omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52, in ker prevladujoči 
razlogi javnega interesa, ki upravičujejo 
omejitve te dejavnosti, po mnenju Sodišča 
vključujejo varstvo potrošnikov ter 
preprečevanje goljufij in spodbujanja k 
prekomernemu zapravljanju pri igrah na 
srečo;

Or. it

Predlog spremembe 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo posebna vrsta 
gospodarske dejavnosti;

Or. it

Predlog spremembe 51
María Irigoyen Pérez
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost posebne narave, katere omejitve 
je mogoče upravičiti s prevladujočimi 
razlogi javnega interesa, kot so varstvo 
potrošnikov, preprečevanje goljufij in 
ohranjanje javnega reda; ker je treba 
kljub temu upoštevati, da morajo biti 
kakršne koli omejitve sorazmerne z 
zastavljenimi cilji in nediskriminatorne;

Or. es

Predlog spremembe 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost posebnega interesa, pri kateri je 
mogoče nekatere omejitve upravičiti s 
prevladujočimi razlogi javnega interesa, 
kot so varstvo potrošnikov, ohranjanje 
javnega reda in preprečevanje goljufij;

Or. pt

Predlog spremembe 53
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost posebne narave, kar lahko 
upraviči omejitev temeljnih svoboščin iz 
PDEU, zlasti prostega pretoka storitev, z 
razlogi, kot so varstvo potrošnikov, 
preprečevanje goljufij in vzdrževanje 
miru;

Or. fr

Predlog spremembe 54
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU,
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo
posebnosti sektorja iger na srečo in s tem 
utemeljilo, da ta sektor potrebuje posebno 
ureditev, zlasti kar zadeva vprašanja 
splošne blaginje ter boja proti korupciji in 
pranju denarja;

Or. de

Predlog spremembe 55
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, C. ker je Sodišče Evropske unije v zadevi 
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da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C-275/92 (Her Majesty's Customs and 
Excise proti Gerhartu Schindlerju in 
Jörgu Schindlerju, sodba z dne 
24. marca 1994) priznalo, da je mogoče
omejitve iger na srečo, čeprav vplivajo na 
svobodo opravljanja storitev, upravičiti z 
višjimi razlogi v javnem interesu, če so 
namenjeni preprečevanju ogrožanja 
javnega reda in varstva potrošnikov, ki
izhaja iz ponujanja iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 56
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost posebne narave, za katero se 
pravila notranjega trga, in sicer svoboda 
ustanavljanja in opravljanja storitev, ne 
morejo v celoti uporabljati;

Or. en

Predlog spremembe 57
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost posebne narave, zaradi česar so 
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uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

omejitve prostega pretoka storitev
upravičene iz višjih razlogov javnega 
interesa, kot je varstvo potrošnikov ali 
preprečevanje goljufij;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 
omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost posebne narave, zaradi česar je 
mogoče omejitve temeljnih svoboščin iz 
PDEU, zlasti prostega pretoka storitev,
upravičiti s prevladujočimi razlogi 
javnega interesa, kot so varstvo 
potrošnikov, preprečevanje goljufij ali 
ohranjanje javnega reda;

Or. en

Predlog spremembe 59
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje 
uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, 
zlasti na področje uporabe prostega 
pretoka storitev, zato morajo biti kakršne 
koli omejitve te dejavnosti v skladu z 

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, 
da je ponujanje iger na srečo posebna vrsta 
gospodarske dejavnosti in da so zato 
lahko kakršne koli omejitve temeljnih 
svoboščin iz PDEU, zlasti prostega pretoka 
storitev, upravičene zaradi prevladujočih 
razlogov javnega interesa, kot so varstvo 
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omejitvami iz PDEU, predvsem iz 
členov 51 in 52;

potrošnikov, preprečevanje goljufij in 
ohranjanje javnega reda in miru;

Or. el

Predlog spremembe 60
Josef Weidenholzer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker ponudba spletnih storitev iger na 
srečo iz pravnih razlogov varstva 
potrošnikov, preprečevanja odvisnosti kot 
tudi v zvezi z bojem proti pranju denarja 
in organiziranemu kriminalu ne 
predstavlja običajne gospodarske panoge 
in jo je zato treba obravnavati s posebno 
občutljivostjo;

Or. de

Predlog spremembe 61
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker igre na srečo v večini držav članic 
pomagajo financirati dobrodelna dela in 
projekte v javnem interesu;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se države članice zdaj bolj kot 
kadar koli prej srečujejo s skupnimi 
splošnimi pomisleki v zvezi z negativnim 
družbenim in gospodarskim učinkom 
nezakonitih spletnih iger na srečo na 
nacionalni ravni, pri čemer so njihovi 
glavni cilji zaščita mladoletnih in ranljivih 
članov družbe ter boj proti zasvojenosti, 
kriminalu in utaji davkov;

Or. el

Predlog spremembe 63
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

D. ker varovanje potrošnikov pred 
nezakonitimi ponudbami, preprečevanje
goljufij in kazenski pregon nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

Or. es

Predlog spremembe 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in 

D. ker so varstvo potrošnikov, stroški 
javnih storitev zaradi družbenega in 
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kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

zdravstvenega učinka težav, povezanih z 
igrami na srečo, preprečevanje goljufij, 
kazenski pregon nezakonitih dejavnosti, 
pranje denarja, nezakonite dejavnosti, 
povezane z igrami na srečo, in prirejanje 
izidov tekem vprašanja, ki zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni Evropske unije;

Or. it

Predlog spremembe 65
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

D. ker tveganja, ki jih povzroča nezakonito 
ponujanje spletnih iger na srečo 
potrošnikom, in potreba po preprečevanju
goljufij in kazenskem pregonu nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 66
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

D. ker so varstvo potrošnikov,
preprečevanje goljufij in kazenski pregon
nezakonitih dejavnosti, kot sta pranje 
denarja in prirejanje izidov tekem, ter 
potreba po boju proti nezakonitim 
dejavnostim, povezanim z igrami na srečo, 
vprašanja, ki zahtevajo usklajene ukrepe 
na ravni EU;
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Or. it

Predlog spremembe 67
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in 
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

D. ker so tveganja spletnih iger na srečo, 
povezana z varstvom potrošnikov, 
preprečevanjem goljufij in kazenskim 
pregonom nezakonitih dejavnosti, kot sta 
pranje denarja in prirejanje izidov tekem,
poudarila potrebo po oblikovanju bolj 
usklajenih ukrepov med državami 
članicami in na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 68
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in 
kazenskim pregonom nezakonitih
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo
usklajene ukrepe na ravni EU;

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov in ukrepi zoper goljufije in 
druge nezakonite dejavnosti, kot je pranje 
denarja, zahtevajo predvsem učinkovite 
nacionalne ukrepe in morda, če je to 
potrebno, dopolnilne ukrepe na ravni EU, 
ki temeljijo na sodelovanju;

Or. nl

Predlog spremembe 69
Christofer Fjellner
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in 
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe na ravni EU;

D. ker čezmejna narava spletnih iger na 
srečo in tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in 
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo 
usklajene ukrepe in osnovni pravni okvir
na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 70
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in 
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo
usklajene ukrepe na ravni EU;

D. ker tveganja, povezana z varstvom 
potrošnikov, preprečevanjem goljufij in 
kazenskim pregonom nezakonitih 
dejavnosti, kot sta pranje denarja in 
prirejanje izidov tekem, zahtevajo
učinkovite ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 71
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba nujno uvesti mehanizme za 
nadzor športnih tekmovanj in finančnih 
tokov ter skupne nadzorne mehanizme na 

črtano
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ravni EU;

Or. nl

Predlog spremembe 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba nujno uvesti mehanizme za 
nadzor športnih tekmovanj in finančnih 
tokov ter skupne nadzorne mehanizme na 
ravni EU;

E. ker je treba nujno uvesti mehanizme za 
nadzor športnih tekmovanj in finančnih 
tokov ter nadzorne mehanizme;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je treba zagotoviti model 
vzdržnega financiranja za spodbujanje 
konjskih dirk in športa ter organizacijo 
športnih dogodkov, v zvezi s katerimi se 
sklepajo stave in na podlagi katerih 
ponudniki iger na srečo zaslužijo 
dohodek;

Or. en

Predlog spremembe 74
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda trga spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o domači in 
čezmejni ponudbi, ponudbi znotraj EU in 
v svetu ter dovoljeni in nedovoljeni 
ponudbi;

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda sektorja spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o dovoljeni 
in nedovoljeni ponudbi;

Or. de

Predlog spremembe 75
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda trga spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o domači in 
čezmejni ponudbi, ponudbi znotraj EU in v 
svetu ter dovoljeni in nedovoljeni ponudbi;

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda sektorja spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o domači in 
čezmejni ponudbi, ponudbi znotraj EU in v 
svetu ter dovoljeni in nedovoljeni ponudbi;

Or. en

Predlog spremembe 76
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda trga spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o domači in 
čezmejni ponudbi, ponudbi znotraj EU in 
v svetu ter dovoljeni in nedovoljeni 
ponudbi;

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda dejavnosti spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o dovoljeni 
in nedovoljeni ponudbi;

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda trga spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o domači in 
čezmejni ponudbi, ponudbi znotraj EU in 
v svetu ter dovoljeni in nedovoljeni 
ponudbi;

F. ker trenutno ni nobenega celovitega 
pregleda sektorja spletnih iger na srečo v 
smislu informacij in podatkov o dovoljeni 
in nedovoljeni ponudbi;

Or. en

Predlog spremembe 78
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker se zakonska ureditev oblike 
oglaševanja spletnih iger na srečo med 
državami članicami razlikuje ali pa je 
sploh ni;

Or. cs

Predlog spremembe 79
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker trg iger na srečo vključuje tako 
spletne kot nespletne kanale za 
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distribucijo, ki bi jih bilo treba zakonsko 
urejati usklajeno;

Or. en

Predlog spremembe 80
Wim van de Camp

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so tradicionalne igre na srečo 
zakonsko urejene na nacionalni ravni v 
vseh državah članicah EU in ne sodijo v 
obseg tega poročila;

Or. it

Predlog spremembe 81
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker mora kakršna koli usklajena 
pobuda na ravni EU priznati in upoštevati 
posebne značilnosti loterije in njen 
vzdržen prispevek k družbi;

Or. es

Predlog spremembe 82
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker določanje zgornjih mej, 
zagotavljanje večje jasnosti, 
samoomejevalni instrumenti, informacije 
o programih za preprečevanje in 
obvladovanje ter zakonska ureditev 
zavajajočega oglaševanja ustvarjajo 
pogoje za pravočasno ukrepanje v 
primeru čezmernega ali patološkega 
igranja na srečo;

Or. cs

Predlog spremembe 83
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker so igre na srečo povezane z 
resnimi negativnimi družbenimi pojavi, 
katerih posledice in stroške je težje oceniti
kot gospodarske koristi sektorja iger na 
srečo;

Or. cs

Predlog spremembe 84
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Podnaslov -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Posebna narava sektorja spletnih iger na 
srečo in varstvo potrošnikov
(To je naslov novega prvega poglavja v 
poročilu)
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Or. en

Predlog spremembe 85
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek - 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 a. priznava, da igre na srečo zaradi 
potencialno negativnih družbenih 
učinkov, kot je patološko igranje na srečo, 
niso običajna gospodarska dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 86
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek -1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 b. poudarja, da bi moralo biti varovanje 
zdravja ljudi in potrošnikov zaradi 
posebne narave sektorja spletnih iger na 
srečo glavno vodilno načelo pri 
oblikovanju priporočil na ravni EU in 
nacionalne zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek -1 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 c. priznava, da je treba nameniti 
posebno pozornost varovanju potrošnikov 
in zdravja ljudi ter preprečevanju 
škodljivih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 88
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek -1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 d. meni, da bi morali glavni elementi za 
zagotavljanje varstva igralcev vključevati: 
mehanizme za nedvoumno preverjanje 
identitete igralcev, ukrepe za zagotavljanje 
uporabe samo enega računa, samostojno 
določanje omejitev igranja na srečo in 
mehanizme samoizključevanja, ki 
temeljijo na interoperabilnosti 
nacionalnih registrov;

Or. en

Predlog spremembe 89
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek -1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 e. poudarja, da bi na eni strani 
ponudniki spletnih iger na srečo morali 
vedno spoštovati nacionalno zakonodajo 
držav članic, v katerih delujejo, na drugi 
pa bi države članice morale ohraniti 
pravico, da uvedejo omejitve, za katere 
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menijo, da so potrebne in upravičene za 
obravnavanje nezakonitih spletnih iger na 
srečo, s čimer bi zagotovili izvajanje 
nacionalne zakonodaje in nezakonitim 
ponudnikom preprečili dostop do trga;

Or. en

Predlog spremembe 90
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek -1 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 f. poziva Komisijo, naj še naprej 
preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi 
organi;
(To je odstavek 11 prvotnega osnutka 
poročila.)

Or. en

Predlog spremembe 91
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek -1 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- 1 g. poudarja, da bi si morala strokovna 
skupina za igre na srečo prizadevati 
predvsem za varstvo mladoletnikov in čim 
večjo omejitev njihovega dostopa do 
spletnih mest za igre na srečo;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek -1 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 h. meni, da zasvojenost z igrami na 
srečo zahteva dodatne raziskave in 
podatke, ter zato poziva vse države 
članice, naj izvajajo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;
(To je odstavek 12 prvotnega osnutka 
poročila.)

Or. en

Predlog spremembe 93
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek I

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo v skladu z načelom 
subsidiarnosti države članice pravico do
določitve, kako bo na nacionalni ravni 
organizirana in zakonsko urejena ponudba 
spletnih storitev iger na srečo, in do 
izvajanja ukrepov proti nezakonitim 
storitvam iger na srečo, pri čemer morajo 
upoštevati temeljna načela Pogodbe o EU;

Or. es

Predlog spremembe 94
Nora Berra

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice za 
namen doseganja ciljev v splošnem 
interesu pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

Or. en

Predlog spremembe 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek I

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, do sprejetja ukrepov za boj proti 
ponujanju nezakonitih spletnih iger na 
srečo ter do zaščite pred tveganjem 
čezmernega igranja na srečo, zlasti med
ranljivimi potrošniki, v skladu z načeli iz 
Pogodb;

Or. it

Predlog spremembe 96
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 

1. priznava, da imajo države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti pravico 
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nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

do določitve, kako bo na nacionalni ravni 
organizirana in zakonsko urejena ponudba 
spletnih storitev iger na srečo, pri čemer 
morajo upoštevati temeljna načela Pogodbe 
o EU;

Or. en

Predlog spremembe 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU; poziva k 
uporabi regulativnega načela, v skladu s 
katerim lahko podjetje, ki se ukvarja z 
igrami na srečo, zaprosi za ustrezno 
nacionalno licenco v državi članici le, če 
to ni v nasprotju z zakonodajo katere koli 
druge države članice EU;

Or. en

Predlog spremembe 98
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 

1. priznava, da imajo države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti pravico 
do določitve, kako bo na nacionalni ravni 
organizirana in zakonsko urejena ponudba 
spletnih storitev iger na srečo, pri čemer 



AM\933917SL.doc 45/190 PE508.193v03-00

SL

temeljna načela Pogodbe o EU; morajo upoštevati temeljna načela Pogodbe 
o EU;

Or. en

Predlog spremembe 99
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice na 
podlagi načela subsidiarnosti pravico do 
določitve, kako bo na nacionalni ravni 
organizirana in zakonsko urejena ponudba 
spletnih storitev iger na srečo, pri čemer 
morajo upoštevati temeljna načela Pogodbe 
o EU;

Or. en

Predlog spremembe 100
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek I

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, in do ukrepov za boj proti nudenju 
nezakonitih spletnih storitev iger na srečo,
pri čemer morajo upoštevati temeljna 
načela Pogodbe o EU;

Or. it
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Predlog spremembe 101
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice na 
podlagi načela subsidiarnosti in sodne 
prakse Sodišča Evropske unije ter za 
namen doseganja ciljev v splošnem 
interesu pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

Or. en

Predlog spremembe 102
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice ob 
uporabi načela subsidiarnosti pravico do 
določitve, kako bo organizirana in 
zakonsko urejena ponudba spletnih storitev 
iger na srečo, in pravico do izvrševanja 
ukrepov proti nezakonitim storitvam iger 
na srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

Or. en

Predlog spremembe 103
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti pravico 
do določitve, kako bo na nacionalni ravni 
organizirana, zakonsko urejena in 
izvrševana ponudba spletnih storitev iger 
na srečo, pri čemer morajo upoštevati
sodno prakso Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 104
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in 
zakonsko urejena ponudba spletnih 
storitev iger na srečo, pri čemer morajo 
upoštevati temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da so igre na srečo 
gospodarska dejavnost posebne narave, za 
katero pravila notranjega trga ne veljajo v 
celoti; poudarja, da imajo države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti pravico in 
odgovornost, da ta sektor uredijo na 
način, ki najbolj ščiti potrošnike, pri 
čemer morajo upoštevati temeljna načela 
Pogodbe o EU;

Or. en

Predlog spremembe 105
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek I

Predlog resolucije Predlog spremembe

priznava, da imajo države članice pravico 
do določitve, kako bo na nacionalni ravni 
organizirana in zakonsko urejena ponudba 

1. priznava, da imajo države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti pravico 
do določitve, kako bo na nacionalni ravni 
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spletnih storitev iger na srečo, pri čemer
morajo upoštevati temeljna načela 
Pogodbe o EU;

organizirana in zakonsko urejena ponudba 
spletnih storitev iger na srečo, pri čemer
ohranijo izključno pravico do uvedbe vseh 
ukrepov, ki se jim zdijo potrebni za 
omejevanje nezakonitih spletnih iger na 
srečo, da bi izvrševale nacionalno 
zakonodajo in preprečile nezakonitim 
ponudnikom dostop do trga, ter 
upoštevajo temeljna načela Pogodbe o EU;

Or. el

Predlog spremembe 106
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek I

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice
primarno pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana ponudba 
spletnih storitev iger na srečo;

Or. nl

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice ob 
uporabi načela subsidiarnosti pravico do 
določitve, kako bo organizirana in 
zakonsko urejena ponudba spletnih storitev 
iger na srečo, in pravico do izvrševanja 
ukrepov proti nezakonitim storitvam iger 
na srečo, pri čemer morajo upoštevati 
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temeljna načela Pogodbe o EU;

Or. en

Predlog spremembe 108
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU;

1. priznava, da imajo države članice 
pravico do določitve, kako bo na 
nacionalni ravni organizirana in zakonsko 
urejena ponudba spletnih storitev iger na 
srečo, pri čemer morajo upoštevati 
temeljna načela Pogodbe o EU; poleg tega 
poudarja potrebo po bolj poenotenem 
okviru za obravnavanje čezmejne narave 
spletnih iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 109
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. priznava pravico držav članic, da se 
same odločijo, kako bodo ravnale na 
področju spletnih iger na srečo, ter da 
omejijo določene storitve v ponudbi 
potrošnikom ali jih izključijo iz nje;

Or. de

Predlog spremembe 110
Jürgen Creutzmann
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da lahko države članice v 
skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 
unije omejijo temeljne svoboščine na 
enotnem trgu le, če to utemeljujejo razlogi 
v javnem interesu in negospodarski 
razlogi, npr. varstvo potrošnikov in 
preprečevanje goljufij; taki omejevalni 
ukrepi morajo biti ustrezni in sorazmerni, 
da se lahko želeni cilji dosežejo skladno in 
sistematično, ter ne smejo biti 
diskriminatorni do tujih ponudnikov;

Or. en

Predlog spremembe 111
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je Komisija več državam 
članicam poslala pisma, v katerih jih je 
pozvala k predložitvi podrobnih 
informacij o veljavni zakonodaji na 
področju iger na srečo; poziva Komisijo, 
naj nadaljuje dialog z državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 112
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. zavrača oblikovanje notranjega trga 
za spletne igre na srečo s čezmejno 
ponudbo in opozarja na dosledno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije; dvomi v 
dodano vrednost vseevropske direktive o 
minimalnih standardih v zvezi z zaščito 
igralcev in mladih; vendar se zavzema za 
učinkovito izvajanje obstoječih visokih 
standardov v državah članicah in poziva 
nadzorne organe držav članic, naj 
okrepijo sodelovanje pri izvajanju teh 
standardov;

Or. de

Predlog spremembe 113
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi morale države članice 
ohraniti pravico do uvedbe ukrepov za 
odpravo nezakonitih spletnih iger na 
srečo, da bi lahko uveljavile nacionalno 
zakonodajo in preprečile nezakonitim 
ponudnikom dostop do trga;

Or. en

Predlog spremembe 114
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. priznava pomen prihodkov od iger na 
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srečo za financiranje ciljev držav članic 
Evropske unije v javnem interesu na 
področju športa, kulture ali družbenih 
zadev; poleg tega poudarja pomen tega 
vzdržnega prispevka in posebno vlogo, ki 
bi mu jo bilo treba priznati v razpravah na 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 115
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi bilo treba načelo 
subsidiarnosti uporabljati tudi za pravico 
do športnih stav;

Or. en

Predlog spremembe 116
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja prednostni cilj Komisije, da 
bi dosegla občuten napredek glede 
postopkov za ugotavljanje kršitev in 
pritožb, vloženih zoper več držav članic, 
saj so nekateri postopki odprti že od 
začetka leta 2007;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja prednostni cilj Komisije, da 
bi dosegla občuten napredek glede 
postopkov za ugotavljanje kršitev in 
pritožb, vloženih zoper več držav članic, 
saj so nekateri postopki odprti že od 
začetka leta 2007;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 118
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja prednostni cilj Komisije, da 
bi dosegla občuten napredek glede 
postopkov za ugotavljanje kršitev in 
pritožb, vloženih zoper več držav članic, 
saj so nekateri postopki odprti že od 
začetka leta 2007;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 119
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja prednostni cilj Komisije, da 
bi dosegla občuten napredek glede 

črtano
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postopkov za ugotavljanje kršitev in 
pritožb, vloženih zoper več držav članic, 
saj so nekateri postopki odprti že od 
začetka leta 2007;

Or. en

Predlog spremembe 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja prednostni cilj Komisije, da 
bi dosegla občuten napredek glede 
postopkov za ugotavljanje kršitev in 
pritožb, vloženih zoper več držav članic, 
saj so nekateri postopki odprti že od 
začetka leta 2007;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

opozarja Komisijo na zamude pri 
nekaterih postopkih za ugotavljanje 
kršitev, ki po mnenju Evropskega varuha 
človekovih pravic sprožajo vprašanje, ali 
je Komisija upravičena, da za nedoločen 
čas odloži obravnavanje pritožb o 
domnevnih kršitvah zakonodaje Unije s 
strani države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 122
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj pri izvajanju 
analiz nacionalnih predpisov prizna, da 
imajo države članice pravico, da 
zagotovijo, da se pravičen delež prihodka 
od iger na srečo usmeri v pregledno 
financiranje športa in neodvisnih športnih 
zvez;

Or. en

Predlog spremembe 123
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. zavrača oblikovanje notranjega trga 
za spletne igre na srečo s čezmejno 
ponudbo; opozarja na dosledno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije, po kateri 
organizacija iger na srečo ni običajna 
gospodarska dejavnost, ki jo lahko države 
članice iz nujnih razlogov splošnega 
interesa omejijo z monopoli ali licenčnimi 
pogodbami oziroma v celoti ali deloma 
prepovejo; se tudi zaradi tega zavzema za 
uporabo nacionalnih sistemov izdajanja 
dovoljenj in trgov, ker bi se na notranjem 
trgu brez uskladitve davkov in dajatev na 
ravni EU na tem področju zelo pomembno 
financiranje množičnega športa in 
mnogih drugih nepridobitnih in 
dobrodelnih dejavnosti močno zmanjšalo;

Or. de
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Predlog spremembe 124
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders, Michel Dantin

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj pri izvajanju 
tekočih postopkov za ugotavljanje kršitev 
in analiz nacionalnih predpisov prizna, da 
imajo države članice pravico, da 
zagotovijo, da se pravičen delež prihodka 
od iger na srečo usmeri v financiranje 
poklicnega in množičnega športa ter 
konjskega sektorja; poziva, naj se posebne 
značilnosti in trajnostni prispevki loterije 
k družbi priznajo in upoštevajo v okviru 
kakršnega koli usklajenega pristopa na 
ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 125
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 b. dvomi v dodano vrednost, ki bi jo 
prinesla direktiva, ki določa vseevropske 
minimalne standarde za zaščito igralcev 
in mladih; meni, da je bolj pomembno, da 
se učinkovito izvajajo že obstoječi visoki 
standardi v državah članicah, predvsem z 
boljšim kazenskim pregonom ponudnikov, 
ki nimajo potrebnega nacionalnega 
dovoljenja ali ne spoštujejo nacionalnih 
prepovedi, na primer najnevarnejših oblik 
iger na srečo in stav; poziva nadzorne 
organe držav članic, naj okrepijo 
sodelovanje pri kazenskem pregonu;
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Or. de

Predlog spremembe 126
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 127
Josef Weidenholzer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 128
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 129
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper države 
članice, katerih monopoli na področju iger 
na srečo nedosledno zmanjšujejo možnosti 
igranja na srečo ali omejujejo dejavnosti 
promocije iger na srečo, v skladu s sodno 
prakso Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 130
María Irigoyen Pérez
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje 
v dialogu z državami članicami o 
skladnosti nacionalnih predpisov in praks z 
zakonodajo EU ter spoštuje odločitev držav 
članic v zvezi z vzpostavitvijo monopolov v 
tem sektorju, če bodo sprejele usklajen 
pristop ob upoštevanju sodne prakse
Sodišča Evropske unije;

Or. es

Predlog spremembe 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper nacionalne 
predpise na področju iger na srečo, ki niso
v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 
unije;

Or. pt

Predlog spremembe 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ob 
ustreznem upoštevanju načela 
subsidiarnosti in dejstva, da so spletne 
igre na srečo posebna vrsta gospodarske
dejavnosti;

Or. it

Predlog spremembe 133
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU;

Or. de

Predlog spremembe 134
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 3. poziva Komisijo, naj še naprej spremlja 
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učinkovito preverja skladnost nacionalnih
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

in izvršuje skladnost nacionalnih predpisov 
in praks z zakonodajo EU ter sproži sodne 
postopke zoper tiste države članice, za 
katere se zdi, da kršijo zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 135
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami učinkovito preverja 
skladnost nacionalnih predpisov in praks z 
zakonodajo EU;

Or. de

Predlog spremembe 136
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU v 
skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 
unije;
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dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

Or. de

Predlog spremembe 137
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter
čim prej sproži postopke za ugotavljanje 
kršitev, kadar države članice ne 
prilagodijo ustrezno zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 138
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter
hitro sproži sodne postopke zoper 
monopole na področju iger na srečo, ki ne 
zmanjšujejo dosledno in sistematično
možnosti igranja na srečo in ne omejujejo 
dejavnosti promocije in oglaševanja iger 
na srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
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Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 139
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU, ter
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bo vsak monopol na področju iger na srečo
sprejel zadostne ukrepe proti zasvojenosti 
z igrami na srečo in izvajal omejevalno 
oglaševanja;

Or. en

Predlog spremembe 140
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej ohranja 
dialog z državami članicami glede 
skladnosti nacionalnih predpisov in praks z 
zakonodajo EU;

Or. el
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Predlog spremembe 141
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost nacionalnih 
predpisov in praks z zakonodajo EU ter 
sproži sodne postopke zoper monopole na 
področju iger na srečo, ki ne zmanjšujejo 
dosledno možnosti igranja na srečo ali ne 
omejujejo dejavnosti promocije iger na 
srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj še naprej 
učinkovito preverja skladnost s sodno 
prakso Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 142
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 3 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) poziva Komisijo, naj pripravi letni 
statistični pregled pritožb na notranjem 
trgu zoper ureditev iger na srečo v 
državah članicah ter opredeli in pojasni 
ukrepe, ki jih je sprejela Komisija za 
uskladitev ureditve v teh državah članicah 
s sodno prakso Sodišča Evropske unije in 
pravili notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 143
Christofer Fjellner
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Predlog resolucije
Odstavek 3 – točka 2 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(2) ugotavlja, da bi bilo treba v skladu z 
načeli notranjega trga v državah članicah 
vzpostaviti poenostavljen postopek za 
pridobitev dovoljenja, čeprav se trenutno 
na trgu iger na srečo ne uporablja načelo 
medsebojnega priznavanja dovoljenj;

Or. en

Predlog spremembe 144
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 3 – točka 3 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(3) meni, da bi bilo treba načelo 
medsebojnega priznavanja uporabljati za 
dovoljenja za ponujanje iger na srečo, da 
bi reguliranim ponudnikom storitev 
olajšali delovanje na notranjem trgu v 
skladu z načeli Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 145
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. priznava, da igre na srečo zaradi 
potencialno negativnih družbenih 
učinkov, kot je patološko igranje na srečo, 
niso običajna gospodarska dejavnost;
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Or. en

Predlog spremembe 146
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da mora v skladu s sodno 
prakso Sodišča Evropske unije za 
nacionalne monopole veljati strog državni 
nadzor, prav tako pa morajo zagotavljati 
še posebej visoko raven varstva 
potrošnikov; dejavnosti monopolov 
morajo biti skladne s cilji splošnega 
interesa in morajo dosledno zmanjševati 
možnosti igranja na srečo; poziva 
Komisijo, naj nadzoruje zlasti ekspanzivne 
trgovinske politike; 

Or. en

Predlog spremembe 147
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. spoštuje odločitev več držav članic, da 
bodo prepovedale vse ali nekatere vrste 
spletnih iger na srečo ali ohranile državne 
monopole v tem sektorju v skladu s sodno 
prakso Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 148
Othmar Karas
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj začnejo 
razpravo o okviru za igre na srečo in stave 
tako v strokovni skupini za igre na srečo, 
ki jo je vzpostavila Komisija, kot na ravni 
Sveta v pristojni delovni skupini;

Or. en

Predlog spremembe 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, države članice in 
strokovno skupino za igre na srečo, naj 
oblikujejo usklajene ukrepe in strategije 
ter zagotovijo izmenjavo najboljše prakse, 
da bi obravnavale in rešile težavo 
izogibanja plačilu davka ponudnikov z 
dovoljenjem, ki ponujajo spletne igre na 
srečo na trgu EU, registrirane sedeže pa 
imajo v davčni oazi v EU ali zunaj nje;

Or. it

Predlog spremembe 150
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 

črtano
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na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

Or. en

Predlog spremembe 151
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 152
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 

črtano
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socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

Or. de

Predlog spremembe 153
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 154
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger na 
srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger na 
srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj sodelujejo, da bi uravnovesile
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo in škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;
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Or. es

Predlog spremembe 155
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo socialne 
stroške dovoljevanja reguliranih iger na 
srečo glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

4. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru dela strokovne skupine za igre na 
srečo pretehtajo socialne stroške 
dovoljevanja reguliranih iger na srečo 
glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

Or. it

Predlog spremembe 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

4. opozarja na tveganja – zlasti za ranljive 
potrošnike –, povezana z nedavnim 
povečanjem ponudbe iger na srečo; 
poudarja, kako pomembno je, da države 
članice ocenijo družbene in zdravstvene 
stroške zaradi težav, povezanih z igrami na 
srečo, in škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

Or. it
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Predlog spremembe 157
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo socialne 
stroške dovoljevanja reguliranih iger na 
srečo glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

4. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru dela strokovne skupine za igre na 
srečo pretehtajo socialne stroške 
dovoljevanja reguliranih iger na srečo 
glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

Or. it

Predlog spremembe 158
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo socialne 
stroške dovoljevanja reguliranih iger na 
srečo glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

4. opozarja na tveganja, povezana z 
dostopom potrošnikov do nezakonitih
storitev iger na srečo; poziva Komisijo in 
države članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo socialne 
stroške dovoljevanja reguliranih iger na 
srečo glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

Or. en

Predlog spremembe 159
Christel Schaldemose
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

4. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru dela strokovne skupine za igre na
srečo pretresejo socialne stroške 
dovoljevanja reguliranih iger na srečo 
glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

Or. en

Predlog spremembe 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 
socialne stroške dovoljevanja reguliranih
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

4. opozarja na tveganja spletnih storitev 
iger na srečo za potrošnike in poudarja, da 
morajo države članice najti ravnovesje 
glede socialnih stroškov iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 161
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

4. opozarja na tveganja, ki jih lahko 
prinese splošna prepoved spletnih storitev 
iger na srečo ali pretirane omejitve za 
potrošnike, in poudarja ravnovesje, ki ga 
morajo države članice najti med 
socialnimi stroški dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo in škodljivimi učinki
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

Or. en

Predlog spremembe 162
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 
splošno prepovedjo spletnih storitev iger na 
srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo 
socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke 
zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

4. meni, da bi morale države članice same
oceniti tveganja, povezana s splošno 
prepovedjo spletnih storitev iger na srečo 
in pretiranimi omejitvami za potrošnike;

Or. nl

Predlog spremembe 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na tveganja, povezana s 4. opozarja na tveganja, povezana z 
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splošno prepovedjo spletnih storitev iger 
na srečo in pretiranimi omejitvami za 
potrošnike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo socialne 
stroške dovoljevanja reguliranih iger na 
srečo glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov na nezakonite trge;

dostopom potrošnikov do nezakonitih
storitev iger na srečo; poziva Komisijo in 
države članice, naj v okviru dela strokovne 
skupine za igre na srečo pretehtajo socialne 
stroške dovoljevanja reguliranih iger na 
srečo glede na škodljive učinke zatekanja 
potrošnikov k nezakonitim ponudnikom;

Or. en

Predlog spremembe 164
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z 
zakonodajo EU;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 165
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo sektor spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek za 
pridobitev dovoljenja, ki temelji na 
objektivnih in nediskriminatornih merilih 
ter je v celoti skladen z zakonodajo EU in 
zagotavlja zadostno in strogo varstvo 
potrošnikov, ki vključuje omejevanje 
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oglaševanja ponudnikov z dovoljenjem;

Or. en

Predlog spremembe 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek za izdajanje 
dovoljenj ali koncesij, ki temelji na 
objektivnih in nediskriminatornih merilih 
ter je v celoti skladen z zakonodajo EU;

Or. it

Predlog spremembe 167
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

5. poudarja, da morajo države članice, ki se 
odločijo odpreti sektor spletnih iger na 
srečo, zagotoviti pregleden postopek, ki 
temelji na objektivnih in 
nediskriminatornih merilih ter je v celoti 
skladen z zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 168
Evelyne Gebhardt
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo sektor spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

Or. de

Predlog spremembe 169
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z 
zakonodajo EU;

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trge iger na srečo za zasebne 
ponudnike, zagotoviti postopke za 
pridobitev dovoljenja, ki upoštevajo 
splošna načela preglednosti, enake 
obravnave in pravne varnosti v skladu s 
sodno prakso Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 170
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 

5. poudarja, da morajo države članice, ki
želijo odpreti sektor spletnih iger na srečo,
glede na to, da tega zakonodaja EU ne 
zahteva, zagotoviti pregleden postopek, ki 
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merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

temelji na objektivnih in 
nediskriminatornih merilih ter je v celoti 
skladen z zakonodajo EU;

Or. el

Predlog spremembe 171
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo sistem spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek izdajanja 
dovoljenj, ki temelji na objektivnih in 
nediskriminatornih merilih ter je v celoti 
skladen z zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 172
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da morajo države članice, ki 
odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti pregleden postopek, ki temelji 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih ter je v celoti skladen z zakonodajo 
EU;

5. poudarja, da mora biti sektor spletnih 
iger na srečo v državah članicah v celoti 
skladen z zakonodajo EU;

Or. en
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Predlog spremembe 173
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da države članice, v zvezi s 
katerimi še potekajo postopki za 
ugotavljanje kršitev, ne smejo izvajati 
odzivnih izvršilnih ukrepov zoper 
ponudnike, ki imajo dovoljenje druge 
države članice za ponujanje iger na srečo 
na njihovem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 174
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja pomen skupne opredelitve 
pojma zakonitih ponudnikov, tako da 
države članice odobrijo le tiste ponudnike, 
ki izpolnjujejo vsaj naslednje zahteve in se 
tako štejejo za zakonite: 
a) ponudnik mora imeti dovoljenje, izdano 
v državi članici igralca,
b) ponudnik, ki želi pridobiti dovoljenje v 
eni državi članici, ne krši prava v kateri 
koli drugi državi članici Evropske unije,
c) ponudnik upošteva pravo Unije;

Or. en

Predlog spremembe 175
Christel Schaldemose
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po uvedbi načela, v 
skladu s katerim družba, ki ponuja 
storitve iger na srečo, ne sme poslovati v 
državi članici, če posluje v nasprotju z 
zakonodajo v kateri koli drugi državi 
članici;

Or. en

Predlog spremembe 176
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj uvedejo 
obveznost za ponudnike, ki delujejo z 
dovoljenjem držav članic, da na vidnem 
mestu na spletni strani navedejo logotip 
regulatornega organa;

Or. en

Predlog spremembe 177
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. pozdravlja pobudo Komisije za 
oblikovanje strokovne skupine za igre na 
srečo, ki bo izmenjevala izkušnje in dobre 
prakse ter zagotavljala svetovanje in 
strokovno znanje v zvezi s pripravo pobud 
EU, zlasti priporočil o skupnem varstvu 
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potrošnikov, odgovornem oglaševanju in 
najboljših praksah pri preprečevanju 
prirejanja izidov tekem, povezanih s 
stavami, in boju proti le-temu;

Or. en

Predlog spremembe 178
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poudarja, da lahko razpoložljivost 
zakonitih in odgovornih spletnih iger na 
srečo zmanjša družbene stroške škodljivih 
in neželenih učinkov iger na srečo;
(Ta predlog spremembe je podoben 
prvotnemu odstavku 10.)

Or. en

Predlog spremembe 179
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev 
in uveljavili mehanizme 
samoizključevanja, ki bi se uporabljali po 
vsej EU;

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 180
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev
skupnega sistema identifikacije igralcev in
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi izmenjevali najboljše 
prakse in informacije, povezane z 
vzpostavitvijo učinkovitega skupnega 
sistema identifikacije igralcev, belih in
črnih seznamov ponudnikov ter 
mehanizmov samoizključevanja;

Or. es

Predlog spremembe 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev in 
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata
združevanje informacij in najboljših praks 
ter pretok podatkov med regulatorji v 
državah članicah, da bi omogočili 
vzpostavitev skupnega sistema 
identifikacije igralcev in sprejetje ukrepov 
za boj proti nudenju nezakonitih storitev 
iger na srečo ter uveljavili mehanizme 
samoizključevanja, ki bi se uporabljali po 
vsej EU;

Or. it
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Predlog spremembe 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev in 
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili učinkovito 
izmenjavo najboljših praks in ustrezno 
uporabo nacionalne zakonodaje z uvedbo 
učinkovitih ukrepov za boj proti 
nezakonitim ponudnikom, kot je 
oblikovanje belih in črnih seznamov 
ponudnikov, ter uveljavili mehanizme 
samoizključevanja, ki bi se uporabljali po 
vsej EU;

Or. pt

Predlog spremembe 183
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev in
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj olajšata pretok 
podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev
učinkovitega skupnega sistema 
identifikacije igralcev ter s tem ukrepe 
proti nezakonitim ponudnikom in 
mehanizme samoizključevanja, ki bi se 
uporabljali po vsej EU;

Or. de
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Predlog spremembe 184
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev 
in uveljavili mehanizme 
samoizključevanja, ki bi se uporabljali po 
vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili skupne ukrepe 
proti goljufijam, prirejanju izidov tekem 
in nezakonitim ponudnikom iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 185
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev
skupnega sistema identifikacije igralcev in
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji držav 
članic, da bi omogočili vzpostavitev
učinkovitih sistemov identifikacije 
igralcev, izvršilnih ukrepov zoper 
nezakonite ponudnike, belih in črnih 
seznamov ter mehanizmov
samoizključevanja, ki vključujejo 
določanje osebnih omejitev za igranje na 
srečo, ki bi se uporabljali po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 186
Christel Schaldemose
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev in 
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj olajšata izmenjavo 
najboljših praks in informacij med 
regulatorji v državah članicah, da bi 
omogočili vzpostavitev skupnega sistema 
identifikacije igralcev in uveljavili 
mehanizme samoizključevanja, ki bi se 
uporabljali po vsej EU, prav tako pa 
poziva države članice, naj ponovno 
vzpostavijo dialog o spletnih igrah na 
srečo na forumu delovne skupine Sveta za 
ustanavljanje in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 187
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev in
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji držav 
članic, da bi omogočili izmenjavo 
najboljših praks in informacij, zlasti v 
zvezi z učinkovitim sistemom identifikacije 
igralcev, izvršilnimi ukrepi zoper 
nezakonite ponudnike, belimi in črnimi 
seznami ter mehanizmi samoizključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 188
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev in
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj olajšata izmenjavo 
informacij med državami članicami, da bi 
omogočili izmenjavo najboljših praks, na 
primer v zvezi z obvezno in zanesljivo 
identifikacijo igralcev, izvršilnimi ukrepi 
zoper nezakonite ponudnike, belimi in
črnimi seznami ter mehanizmi
samoizključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 189
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili vzpostavitev 
skupnega sistema identifikacije igralcev in
uveljavili mehanizme samoizključevanja, 
ki bi se uporabljali po vsej EU;

6. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi omogočili identifikacijo
igralcev, uporabo mehanizmov 
samoizključevanja in izvrševanje veljavnih 
določb;

Or. en

Predlog spremembe 190
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj v strokovne 
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skupine in posvetovanja vedno vključi 
strokovnjake, specializirane za čezmerno 
in patološko igranje na srečo;

Or. cs

Predlog spremembe 191
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. meni, da je na določenih področjih, 
kot so upravno sodelovanje, kazenski 
pregon in varstvo potrošnikov, smiseln 
usklajen evropski pristop, ki dopolnjuje 
preudarne nacionalne predpise;

Or. de

Predlog spremembe 192
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami razmisli o možnosti 
vzpostavitve vseevropske 
interoperabilnosti med nacionalnimi 
registri samoizključitev, ki vključujejo 
določanje osebnih omejitev za igranje na 
srečo in ki bodo na voljo nacionalnim 
organom in ponudnikom iger na srečo z 
dovoljenjem, tako da bo imela katera koli 
stranka, ki se bo odločila, da se bo 
izključila iz storitev ali presegla omejitve 
za igranje na srečo pri enem ponudniku 
iger na srečo, možnost samodejne 
samoizključitve iz storitev vseh ostalih 
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ponudnikov iger na srečo z dovoljenjem;
(To je odstavek 13 prvotnega osnutka 
poročila.)

Or. en

Predlog spremembe 193
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
preučila možnosti, ki jih za izmenjavo 
informacij/sodelovanje med državami 
članicami do leta 2013 ponuja uredba 
IMI; poleg tega spodbuja Komisijo, naj 
predvidi vključitev iger na srečo v 
obstoječe pravne okvire za sodelovanje 
med nacionalnimi organi, na primer na 
področju varstva potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 194
Josef Weidenholzer

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji v državah 
članicah, da bi pospešili boj proti 
nezakonitim storitvam iger na srečo;

Or. de
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Predlog spremembe 195
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da morajo vse države 
članice tesno sodelovati, da bi skupaj 
obvladale izzive, ki jih povzroča čezmejna 
narava spletnih iger na srečo, kot sta 
identifikacija nezakonitih spletnih 
ponudnikov in boj proti pranju denarja;

Or. en

Predlog spremembe 196
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja potrebo po tesnejšem 
sodelovanju med državami članicami, 
zlasti v zvezi z varstvom potrošnikov in 
ukrepi za onemogočanje poslovanja 
nezakonitih ponudnikov;

Or. el

Predlog spremembe 197
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
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potrošnikov; prav tako bi morali 
zagotavljati visoko raven zaščite igralcev, 
zlasti mladoletnih in drugih ranljivih 
oseb; spodbuja evropska združenja 
ponudnikov iger na srečo, naj razvijejo in 
sprejmejo samourejevalne kodekse 
ravnanja, med drugim obveznost 
upoštevanja zakonov vseh držav članic in 
pravil za preprečevanje neustreznega 
oglaševanja;
(To je odstavek 15 prvotnega osnutka 
poročila.)

Or. en

Predlog spremembe 198
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da bi bilo treba na evropski ravni 
okrepiti sodelovanje in izmenjavo 
najboljših praks med nacionalnimi 
strokovnjaki z družbenega in 
zdravstvenega področja, ki so 
specializirani za patološko in čezmerno 
igranje na srečo;

Or. cs

Predlog spremembe 199
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. poziva strokovno skupino za igre na 
srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata 
pretok podatkov med regulatorji držav 
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članic, da bi omogočili vzpostavitev 
učinkovitih, obveznih in zanesljivih 
sistemov identifikacije igralcev, izvršilnih 
ukrepov zoper nezakonite ponudnike, 
belih in črnih seznamov ter mehanizmov 
samoizključevanja, vključno s določanjem 
osebnih omejitev igranja na srečo, ki bi se 
uporabljali po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 200
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, naj v okviru 
strokovne skupine tesno sodelujejo s 
Komisijo in med seboj pri izvajanju 
akcijskega načrta iz sporočila o spletnih 
igrah na srečo;

črtano

(Akcijskega načrta ne morejo izvajati 
države članice.)

Or. en

Predlog spremembe 201
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, naj v okviru 
strokovne skupine tesno sodelujejo s 
Komisijo in med seboj pri izvajanju 
akcijskega načrta iz sporočila o spletnih 
igrah na srečo;

črtano
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Or. nl

Predlog spremembe 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, naj v okviru 
strokovne skupine tesno sodelujejo s 
Komisijo in med seboj pri izvajanju 
akcijskega načrta iz sporočila o spletnih 
igrah na srečo;

7. spodbuja države članice, naj v okviru 
strokovne skupine tesno sodelujejo s 
Komisijo in med seboj pri usklajevanju 
ukrepov za boj proti nedovoljenem 
nudenju čezmejnih storitev iger na srečo 
in pri izvajanju akcijskega načrta iz 
sporočila o spletnih igrah na srečo;

Or. it

Predlog spremembe 203
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
strokovna skupina izkoriščala čim širše 
strokovno znanje pri svojem delu, tudi pri 
posvetovanjih o najboljših praksah s 
tretjimi državami z dobro zakonsko 
ureditvijo in s ponudniki iger na srečo, če 
je to ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 204
Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 205
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 206
Josef Weidenholzer

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 207
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 208
Nora Berra

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja vlogo strokovne skupine kot 
koraka naprej k sodelovanju med 
državami članicami in Komisijo;

Or. en

Predlog spremembe 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
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upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

upravnih bremen znotraj nacionalnih 
sistemov izdajanja dovoljenj, ki zakonitim 
spletnim ponudnikom preprečujejo nudenje 
storitev potrošnikom;

Or. it

Predlog spremembe 210
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki povečujejo stroške za 
zakonite spletne ponudnike pri vstopanju 
na nove trge;

Or. en

Predlog spremembe 211
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za preglednejše postopke in
odpravo nepotrebnih upravnih bremen v 
državah članicah, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

Or. en

Predlog spremembe 212
Evelyne Gebhardt
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja, da je strokovna skupina
pomembna za sodelovanje med državami 
članicami in Evropsko komisijo;

Or. de

Predlog spremembe 213
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. de

Predlog spremembe 214
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo podvajanja in
nepotrebnih upravnih bremen, ki zakonitim 
spletnim ponudnikom preprečujejo nudenje 
storitev potrošnikom;
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Or. en

Predlog spremembe 215
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev
potrošnikom;

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za zaščito državljanov pred 
zasvojenostjo z igrami na srečo, pa tudi za
odpravo nepotrebnih upravnih bremen, ki 
zakonitim spletnim ponudnikom 
preprečujejo nudenje storitev;

Or. en

Predlog spremembe 216
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen v okviru vsakega sistema 
izdajanja dovoljenj, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom, medtem ko zmanjševanje 
upravnih bremen nikakor ne sme ogroziti 
varstva potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 217
Marc Tarabella
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja, da mora ta strokovna skupina
spodbuditi sodelovanje med državami 
članicami, da se nezakonitim spletnim 
ponudnikom prepreči nudenje storitev 
potrošnikom;

Or. en

Predlog spremembe 218
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poziva države članice, naj si prizadevajo
za odpravo nepotrebnih upravnih bremen, 
ki zakonitim spletnim ponudnikom 
preprečujejo nudenje storitev potrošnikom;

Or. nl

Predlog spremembe 219
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora strokovna skupina 
prizadevati za odpravo nepotrebnih 
upravnih bremen, ki zakonitim spletnim 
ponudnikom preprečujejo nudenje storitev 
potrošnikom;

8. poudarja pomen te strokovne skupine 
kot koraka naprej v smislu sodelovanja 
med državami članicami in Komisijo;

Or. en
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Predlog spremembe 220
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. poudarja, da lahko samoregulativne 
pobude dobro prispevajo k določitvi 
vsebine skupnih standardov; ponovno 
potrjuje svoje stališče, da na tako 
občutljivem področju, kot so igre na srečo, 
samoregulacija v panogi lahko le 
dopolnjuje nacionalne predpise, ne more 
pa jih nadomestiti;
(To je odstavek 19 iz izvirnega osnutka 
poročila.)

Or. en

Predlog spremembe 221
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji 
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 222
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji 
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 223
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji 
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 224
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji 
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 225
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

9. meni, da bi morali biti nacionalni 
regulatorni organi zmožni izmenjati si 
najboljšo prakso, ki bi olajšala uporabo 
nacionalnih dovoljenj, vključno o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

Or. en

Predlog spremembe 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji 
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

9. poziva nacionalne regulatorje, naj 
izmenjujejo informacije in najboljšo 
prakso, da bi olajšali uporabo nacionalnih
licenc in dovoljenj ter dogovorov o
osnovnih tehničnih standardih za
certifikacijo igralne opreme;

Or. it

Predlog spremembe 227
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji 
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 

9. spodbuja nacionalne regulatorje, naj se 
dogovorijo o določbah o enakovrednosti, ki 
bi olajšale vloge za pridobitev nacionalnih 
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nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

dovoljenj kar zadeva tehnične standarde
za igralno opremo in posebne zakonske 
zahteve za gospodarske subjekte, kjer je to 
ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 228
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji 
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

9. poziva nacionalne regulatorje, naj se 
dogovorijo o določbah o enakovrednosti, ki 
bi olajšale uporabo dovoljenj za igre na 
srečo, ter o tehničnih standardih za igralno 
opremo;

Or. en

Predlog spremembe 229
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

9. meni, da bi morali biti pristojni 
nacionalni regulatorni organi zmožni
izmenjati si dobro prakso, ki bi olajšala
uporabo nacionalnih dovoljenj, vključno o 
tehničnih standardih za igralno opremo;

Or. en

Predlog spremembe 230
Nora Berra
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih
standardih za igralno opremo;

9. meni, da bi skupni dogovori med 
nacionalnimi regulatorji, vključno z 
dogovori na področjih uporabe
nacionalnih dovoljenj in izvršilnih ukrepov 
proti nezakonitim ponudbam, tehničnih
standardov in igralne opreme, sistemov 
identifikacije in sistemov proti goljufijam, 
ocenjevanja možnih tveganj vsakega 
proizvoda iger na srečo in moderatorjev 
iger na srečo, prispevali k povečanju 
stopnje zakonske ureditve v EU, k varnosti 
ter k zaščiti državljanov, zlasti 
mladoletnih in ranljivih oseb;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji
morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo 
nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih 
standardih za igralno opremo;

9. meni, da bi morali biti pristojni 
nacionalni regulatorni organi zmožni
izmenjati si dobre prakse, ki bi olajšale 
uporabo nacionalnih dovoljenj, vključno o 
tehničnih standardih in igralni opremi; 
poziva pristojne nacionalne regulatorne 
organe, naj uvedejo regulativno načelo, v 
skladu s katerim lahko družba, ki ponuja 
storitve iger na srečo, deluje (ali se 
poteguje za zahtevano nacionalno 
dovoljenje) v državi članici le, če ne 
posluje v nasprotju z zakonodajo v kateri 
koli drugi državi članici;

Or. en
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Predlog spremembe 232
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja;
(To je odstavek 16 iz izvirnega osnutka 
poročila.)

Or. en

Predlog spremembe 233
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da nekatere države Unije 
želijo še naprej tesno sodelovati, da bi v 
bližnji prihodnosti učinkoviteje reševale 
čezmejne izzive, ki so povezani z igrami na 
srečo; poziva te države, naj razmislijo o 
možnosti okrepljenega sodelovanja, kot ga 
določajo člen 20 Pogodbe o Evropski uniji 
in členi 326-334 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 234
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. se zaveda, kako pomembni so prihodki 
od tradicionalnih iger na srečo za šport in 
druge dobrodelne dejavnosti; ugotavlja, 
da nadaljnji razvoj dejavnosti na področju 
spletnih iger na srečo na noben način ne 
sme zmanjšati teh prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 235
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Varstvo potrošnikov črtano
(To poglavje se vključi v prvo poglavje.)

Or. en

Predlog spremembe 236
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna 
za zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi 
se potrošniki brez nje najverjetneje 
zatekali na nezanesljive spletne strani za 
igre na srečo;

črtano

Or. cs
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Predlog spremembe 237
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna 
za zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi 
se potrošniki brez nje najverjetneje 
zatekali na nezanesljive spletne strani za 
igre na srečo;

črtano

(Ta odstavek se prestavi v drugo poglavje.)

Or. en

Predlog spremembe 238
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali 
na nezanesljive spletne strani za igre na 
srečo;

10. meni, da je ponudba zakonitih spletnih
storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje lahko pogosteje
zatekali na nezakonite spletne strani za 
igre na srečo;

Or. nl

Predlog spremembe 239
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
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ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezanesljive spletne strani za igre na
srečo;

ponudba storitev iger na srečo, kot jo 
določi posamezna država članica,
potrebna za zagotovitev varstva 
potrošnikov, saj bi se potrošniki brez nje 
najverjetneje zatekali k nezakonitim 
ponudnikom iger na srečo;

Or. es

Predlog spremembe 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali 
na nezanesljive spletne strani za igre na 
srečo;

10. se strinja s Komisijo, da sta poštena 
ponudba storitev iger na srečo in 
odgovorno oglaševanje, ki opozarja ljudi 
na tveganje razvoja težav, povezanih z 
igrami na srečo, ki so lahko zelo škodljive,
potrebna za varstvo potrošnikov – zlasti 
najbolj ranljivih – in preprečevanje, da bi 
se zatekali na nezanesljive spletne strani za 
igre na srečo;

Or. it

Predlog spremembe 241
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezanesljive spletne strani za igre na srečo;

10. se strinja s Komisijo, da je privlačna
ponudba reguliranih storitev iger na srečo 
potrebna za zagotovitev varstva 
potrošnikov, saj bi se potrošniki brez nje 
najverjetneje zatekali na neregulirane
spletne strani za igre na srečo;
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Or. en

Predlog spremembe 242
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezanesljive spletne strani za igre na
srečo;

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali k 
nezakonitim ponudnikom iger na srečo;

Or. de

Predlog spremembe 243
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali 
na nezanesljive spletne strani za igre na 
srečo;

10. opozarja na dosledno sodno prakso 
Sodišča Evropske unije, po kateri 
organizacija iger na srečo ni običajna 
gospodarska dejavnost, jo lahko države 
članice iz nujnih razlogov splošnega 
interesa omejijo z monopoli ali licenčnimi 
pogodbami oziroma v celoti ali deloma 
prepovejo;

Or. de

Predlog spremembe 244
Cornelis de Jong
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali 
na nezanesljive spletne strani za igre na 
srečo;

10. poziva Komisijo, naj zagotovi 
znanstvene dokaze za svojo trditev, da je 
poštena ponudba storitev iger na srečo 
potrebna za zagotovitev varstva 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 245
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezanesljive spletne strani za igre na srečo;

10. se strinja s Komisijo, da je poštena in 
zakonita ponudba storitev iger na srečo –
kar morajo določiti države članice v 
skladu z zakonodajo Unije – z zanesljivo 
stopnjo in vlogo oglaševanja v državah 
članicah lahko potrebna, saj bi se nekateri
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezakonite spletne strani za igre na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 246
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 

10. se strinja s Komisijo, da je ustrezno 
regulirana ponudba storitev iger na srečo, 
kot jo določi posamezna država članica,
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potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezanesljive spletne strani za igre na
srečo;

potrebna za zagotovitev varstva 
potrošnikov, saj bi se potrošniki brez nje 
najverjetneje zatekali k nezakonitim 
ponudnikom iger na srečo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezanesljive spletne strani za igre na
srečo;

10. se strinja s Komisijo, da je ustrezno 
regulirana ponudba storitev iger na srečo 
potrebna za zagotovitev varstva 
potrošnikov, saj bi se potrošniki brez nje 
najverjetneje zatekali k nezakonitim 
ponudnikom iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 248
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali
na nezanesljive spletne strani za igre na
srečo;

10. se strinja s Komisijo, da poštena 
ponudba storitev iger na srečo lahko 
prispeva k varstvu potrošnikov, če se 
potrošniki sicer lahko zatečejo k 
nezakonitim ponudnikom iger na srečo;

Or. en
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Predlog spremembe 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na
nezanesljive spletne strani za igre na
srečo;

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo, kot jo 
določi posamezna država članica,
potrebna za zagotovitev varstva 
potrošnikov, saj bi se potrošniki brez nje 
najverjetneje zatekali k nezakonitim 
ponudnikom iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 250
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo potrebna za 
zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi se 
potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na 
nezanesljive spletne strani za igre na srečo;

10. se strinja s Komisijo, da je poštena 
ponudba storitev iger na srečo, kot jo 
določi posamezne država članica, potrebna 
za zagotovitev varstva potrošnikov, saj bi 
se potrošniki brez nje najverjetneje zatekali 
na nezanesljive spletne strani za igre na 
srečo;

Or. el

Predlog spremembe 251
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 
stroga pravila za omejitev količine 
oglaševanja ponudnikov spletnih iger na 
srečo, ker mladoletni in ranljivi potrošniki 
niso zaščiteni pred oglasi ponudnikov 
spletnih iger na srečo, ki se prikazujejo 
podnevi v povezavi s športnimi 
prireditvami;

Or. en

Predlog spremembe 252
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. poziva Komisijo in države članice, 
naj določijo enotne evropske predpise v 
sektorju spletnih iger na srečo v zvezi s 
preverjanjem strank, za preprečevanje 
udeleževanja mladoletnikov v igrah na 
srečo in zagotavljanje učinkovitosti 
prepovedi iger, zlasti za zaščito 
potrošnikov in boj proti kriminalu;

Or. de

Predlog spremembe 253
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da je pobuda za sprejetje 
priporočila o varstvu potrošnikov 
pragmatičen korak v pravo smer glede na 
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velike razlike med nacionalnimi sistemi; 
ponavlja svojo zahtevo, da so zaradi 
čezmejne narave spleta nedvomno 
potrebni skupni standardi za varstvo 
potrošnikov na notranjem trgu; poziva 
komisijo, naj po preteku dveh let kritično 
oceni, če so bili izvedeni ukrepi učinkoviti 
in če so potrebni dodatni, po možnosti 
zakonodajni ukrepi na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 254
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za učinkovit boj proti nezakonitim 
igram na srečo; zato zagovarja uvedbo 
regulativnega načela, v skladu s katerim 
lahko ponudnik spletnih iger na srečo 
posluje v državi članici le, če njegove 
dejavnosti niso v nasprotju z zakonodajo v 
kateri koli drugi državi članici;

Or. fr

Predlog spremembe 255
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da obstaja nevarna povezava 
med izredno težkimi gospodarskimi 
razmerami in veliko razširjenostjo iger na 
srečo; poudarja, da je sedanje izredno 
težko družbeno in gospodarsko stanje 
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prispevalo k velikemu porastu iger na 
srečo, zlasti med najrevnejšimi sloji 
družbe, in da je zato potrebno pozorno in 
stalno spremljanje stopnje zasvojenosti z 
igranjem na srečo in čezmernega igranja 
na srečo; 

Or. it

Predlog spremembe 256
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poudarja, da je treba povečati 
ozaveščenost potrošnikov o razliki med 
zakonitimi in nezakonitimi igrami na 
srečo ter o tveganjih, ki jih ustvarjajo 
nezakonite igre na srečo; zato poziva 
Komisijo, naj spodbuja izmenjavo dobrih 
praks med državami članicami v zvezi z 
oblikovanjem črnih seznamov nezakonitih 
ponudnikov in „belih seznamov“ 
zakonitih ponudnikov na njihovem 
ozemlju;

Or. fr

Predlog spremembe 257
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej 
preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji in 
uvedbo spletnega znaka zaupanja za 

črtano
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zakonite ponudnike;

Or. nl

Predlog spremembe 258
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej 
preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji in 
uvedbo spletnega znaka zaupanja za 
zakonite ponudnike;

črtano

(Ta odstavek se prestavi v prvo poglavje.)

Or. en

Predlog spremembe 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno 
sodelovanje med regulatorji in uvedbo 
spletnega znaka zaupanja za zakonite 
ponudnike;

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno 
sodelovanje med regulatorji;

Or. it

Predlog spremembe 260
Raffaele Baldassarre
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno 
sodelovanje med regulatorji in uvedbo 
spletnega znaka zaupanja za zakonite 
ponudnike;

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje
možnosti ukrepanja na ravni EU za 
varstvo ranljivih potrošnikov, ki 
vključujejo formalno sodelovanje med 
regulatorji;

Or. it

Predlog spremembe 261
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej
preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji in 
uvedbo spletnega znaka zaupanja za 
zakonite ponudnike;

11. poziva države članice, naj še naprej
preučujejo ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, zlasti mladoletnih, 
in zagotovijo učinkovito preverjanje 
starosti in identitete ter preprečijo, da bi 
mladoletni igralci pridobili dostop do 
spletnih iger na srečo;

Or. de

Predlog spremembe 262
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno 
sodelovanje med regulatorji in uvedbo 

11. poziva Komisijo, naj še naprej
natančno preučuje nove načine varstva
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji, 
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spletnega znaka zaupanja za zakonite 
ponudnike;

določanje zgornjih mej, zagotovitev večje 
jasnosti, samoomejevalne instrumente, 
informacije o programih za preprečevanje
in zdravljenje, zakonsko ureditev 
zavajajočih oglasov in uvedbo spletnega 
znaka zaupanja za zakonite ponudnike;
prav tako poziva Komisijo, naj oceni 
učinkovitost obstoječih ukrepov na ravni 
EU;

Or. cs

Predlog spremembe 263
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih
potrošnikov, ki vključujejo formalno 
sodelovanje med regulatorji in uvedbo 
spletnega znaka zaupanja za zakonite 
ponudnike;

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo potrošnikov, 
in sicer ranljivih skupin, kot so 
mladoletniki, vključno s formalnim 
sodelovanjem med regulatornimi organi 
in državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 264
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej 
preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji in 
uvedbo spletnega znaka zaupanja za 

11. vztraja pri dejstvu, da mora biti v 
sektorju spletnih storitev iger na srečo 
zagotovljena visoka raven varstva 
potrošnikov, ne glede na to, kako države 
članice organizirajo in zakonsko uredijo 
ponudbo spletnih storitev iger na srečo; 
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zakonite ponudnike; poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe na 
ravni EU za varstvo potrošnikov, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, ki 
vključujejo formalno sodelovanje med
nacionalnimi regulatorji in uvedbo 
spletnega znaka zaupanja za zakonite 
ponudnike;

Or. en

Predlog spremembe 265
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej
preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji in 
uvedbo spletnega znaka zaupanja za 
zakonite ponudnike;

11. poziva Komisijo in pristojne organe 
držav članic, naj še naprej preučujejo
ukrepe za varstvo mladoletnikov in drugih
ranljivih igralcev;

Or. en

Predlog spremembe 266
Nora Berra

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno
sodelovanje med regulatorji in uvedbo 
spletnega znaka zaupanja za zakonite
ponudnike;

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo sodelovanje 
med pristojnimi nacionalnimi organi, in 
naj pozove države članice, naj obvežejo
ponudnike, ki delujejo z licenco države 
članice, da na stalnem vidnem mestu svoje 
spletne strani prikažejo logotip 
regulatornega organa;
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Or. en

Predlog spremembe 267
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno
sodelovanje med regulatorji in uvedbo 
spletnega znaka zaupanja za zakonite 
ponudnike;

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe za varstvo ranljivih potrošnikov, ki 
vključujejo sodelovanje med nacionalnimi 
pristojnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 268
Josef Weidenholzer

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej 
preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji in 
uvedbo spletnega znaka zaupanja za 
zakonite ponudnike;

11. poziva Komisijo, naj oblikuje 
zavezujoče ukrepe na ravni EU za varstvo 
ranljivih potrošnikov, ki vključujejo 
formalno sodelovanje med regulatorji in 
uvedbo spletnega znaka zaupanja za 
zakonite ponudnike; poleg tega je treba 
razviti ukrepe glede pogostosti igranja
(minimalni razmah 7 sekund med igrami, 
ki velja tudi, kadar igra poteka v več 
oknih ali v različnih igrah ponudnika iger 
na srečo), nadomestitve prostovoljnih 
omejitev s fiksnimi mesečnimi omejitvami 
vplačil in omejitve časa igranja na največ 
štiri ure na dan na igralca;

Or. de
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Predlog spremembe 269
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno
sodelovanje med regulatorji in uvedbo 
spletnega znaka zaupanja za zakonite 
ponudnike;

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje 
ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo stalno
sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi 
organi in uvedbo spletnega znaka zaupanja 
za zakonite ponudnike;

Or. en

Predlog spremembe 270
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogih za zakonodajo o varstvu 
potrošnikov, ki od ponudnikov na 
notranjem trgu zahteva vsaj, da 
potrošnikom zagotovijo pripomočke, s 
katerimi lahko upravljajo svoje igranje z 
metodami, ki vključujejo samoizključitev 
ter omejitve glede časa in izgube;

Or. en

Predlog spremembe 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba zagotoviti, da se 
velik delež prihodka od iger na srečo v 
državah članicah še naprej dodeljuje za 
družbene in socialno-ekonomske namene 
javnega interesa; poudarja prispevek 
loterije in igralnic v zvezi s tem in 
ugotavlja, da mora kakršen koli evropski 
pristop k sektorju iger na srečo ustrezno 
upoštevati ta poseben vidik;

Or. pt

Predlog spremembe 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ponovno poudarja, da bi moralo biti 
varstvo potrošnikov, zlasti s 
preprečevanjem igranja na srečo med 
mladoletnimi in varovanjem ranljivih 
oseb kot tudi omejevanjem zasvojenosti z 
igrami na srečo, na primer z uvedbo 
moderatorjev spletnih iger na srečo, prvi 
in glavni cilj vsakega skupnega ukrepanja 
EU v sektorju spletnih iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 273
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj razišče, kaj bi 
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bilo mogoče storiti za ustavitev prakse, da 
nekatera podjetja s sedežem v drugi državi 
članici tržijo spletne storitve iger na srečo
na primer prek satelitske televizije ali 
oglaševalskih kampanj v državi članici, 
kjer nimajo licence za ponujanje svojih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 274
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da oglaševanje iger na srečo 
pogosto prikazuje izkrivljeno in 
zavajajočo podobo ter lahko povzroči 
nezdravo ali škodljivo vedenje; zato meni, 
da mora biti tako oglaševanje 
odgovornejše in zakonsko urejeno, da se 
lahko ublažijo njegovi najbolj negativni 
učinki, ki jih občutijo predvsem 
najranljivejši sloji družbe;

Or. it

Predlog spremembe 275
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da oglaševanje iger na srečo 
pogosto prikazuje izkrivljeno in 
zavajajočo podobo ter lahko povzroči 
nezdravo ali škodljivo vedenje; zato meni, 
da mora biti tako oglaševanje 
odgovornejše in zakonsko urejeno, da se 
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lahko ublažijo njegovi najbolj negativni 
učinki, ki jih občutijo predvsem 
najranljivejši sloji družbe;

Or. it

Predlog spremembe 276
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami 
na srečo, ki ga ni mogoče količinsko 
izraziti, poudarja potrebo po dodatnih 
raziskavah in podatkih, ter zato poziva vse 
države članice, naj izvedejo nadaljnje 
študije, ki bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

črtano

(Ta odstavek se prestavi v prvo poglavje.)

Or. en

Predlog spremembe 277
Nora Berra

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na 
srečo, ki ga ni mogoče količinsko izraziti,
poudarja potrebo po dodatnih raziskavah 
in podatkih, ter zato poziva vse države 
članice, naj izvedejo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na 
srečo, ki ga ni mogoče količinsko izraziti,
zahteva dodatne raziskave in podatke, ter 
zato poziva vse države članice, naj 
izvedejo nadaljnje študije, ki bodo olajšale 
razumevanje problematičnega igranja na 
srečo; poziva Komisijo, naj spodbudi 
vzpostavitev mreže ustreznih nacionalnih 
organizacij, ki bi izvajala študije in 
raziskave na tem področju ter zagotavljala 
usposabljanje za zdravljenje zasvojenosti z 
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igrami na srečo in zdravljenje te motnje, 
ter naj priporoči državam članicam, naj 
opravljajo letne raziskave razširjenosti ter 
zbirajo in neodvisne vire spodbujajo k 
zbiranju statistik o zasvojenosti z igrami 
na srečo ter k izvajanju študij o njenih 
dramatičnih družbenih in finančnih 
posledicah za patološke igralce;

Or. en

Predlog spremembe 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na 
srečo, ki ga ni mogoče količinsko izraziti, 
poudarja potrebo po dodatnih raziskavah in 
podatkih, ter zato poziva vse države 
članice, naj izvedejo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na 
srečo in težav, povezanih z igranjem, ki ga 
ni mogoče količinsko izraziti, poudarja 
potrebo po dodatnih raziskavah in 
podatkih, ter zato poziva vse države 
članice, naj izvedejo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo in 
socialnih stroškov, ki jih povzroča;

Or. it

Predlog spremembe 279
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na 
srečo, ki ga ni mogoče količinsko izraziti, 
poudarja potrebo po dodatnih raziskavah 
in podatkih, ter zato poziva vse države 
članice, naj izvedejo nadaljnje študije, ki 

12. meni, da so za količinsko opredelitev
zasvojenosti z igrami na srečo ter tveganj,
povezanih z različnimi oblikami iger na 
srečo, potrebne dodatne raziskave in 
podatki; pozdravlja več tekočih in 
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bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

predvidenih raziskovalnih projektov, ki jih 
financira EU in katerih namen je zbrati 
objektivne znanstvene dokaze, ki bodo 
oblikovalcem politike pomagali prepoznati 
učinkovite ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje zasvojenosti z igrami na srečo; 
poziva vse države članice, naj dopolnijo te 
dejavnosti in izvedejo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo, če je 
mogoče, na usklajen način;

Or. en

Predlog spremembe 280
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami 
na srečo, ki ga ni mogoče količinsko 
izraziti, poudarja potrebo po dodatnih 
raziskavah in podatkih, ter zato poziva vse 
države članice, naj izvedejo nadaljnje 
študije, ki bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

12. glede na velika tveganja zasvojenosti z 
igrami na srečo poziva Komisijo, naj 
zagotovi usklajene in zavezujoče ukrepe,
ki bodo potrošnike učinkovito odvračali 
od uporabe spletnih iger na srečo kot tudi 
preprečevali motnje, povezane z igrami na 
srečo, z okrepitvijo varstva mladoletnih in 
drugih ranljivih skupin pred dostopom do 
iger na srečo; zato poziva vse države 
članice, naj izvedejo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 281
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami 
na srečo, ki ga ni mogoče količinsko 
izraziti, poudarja potrebo po dodatnih 
raziskavah in podatkih, ter zato poziva vse
države članice, naj izvedejo nadaljnje 
študije, ki bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

12. poziva države članice, naj izvedejo 
nadaljnje študije, v katerih bodo preučile 
pogostost, izvor in obvladovanje 
zasvojenosti z igrami na srečo, in 
uporabijo razpoložljive podatke za 
določitev visoke ravni varstva potrošnikov;

Or. cs

Predlog spremembe 282
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na 
srečo, ki ga ni mogoče količinsko izraziti, 
poudarja potrebo po dodatnih raziskavah in 
podatkih, ter zato poziva vse države 
članice, naj izvedejo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

12. poudarja, da je zasvojenost z igrami 
na srečo patološko vedenje; meni, da 
obseg zasvojenosti z igrami na srečo, ki ga 
ni mogoče količinsko izraziti, poudarja
nujno potrebo po dodatnih raziskavah in 
podatkih, ter zato poziva vse države članice
in Komisijo, naj izvedejo nadaljnje študije, 
ki bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na 
srečo, ki ga ni mogoče količinsko izraziti, 
poudarja potrebo po dodatnih raziskavah 

12. meni, da zasvojenost z igrami na srečo
zahteva dodatne raziskave in podatke, ter 
zato poziva vse države članice, naj
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in podatkih, ter zato poziva vse države 
članice, naj izvedejo nadaljnje študije, ki 
bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

sistematično in redno izvajajo nadaljnje 
študije, ki bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 284
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami
na srečo, ki ga ni mogoče količinsko 
izraziti, poudarja potrebo po dodatnih 
raziskavah in podatkih, ter zato poziva vse
države članice, naj izvedejo nadaljnje 
študije, ki bodo olajšale razumevanje 
problematičnega igranja na srečo;

12. meni, da morajo obstoj in razširjenost 
problematike iger na srečo ugotoviti
države članice;

Or. nl

Predlog spremembe 285
Nora Berra

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva k strogi zakonski ureditvi ali 
prepovedi nevarnih oblik iger na srečo, po 
oceni, izvedeni na ravni vsake države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 286
Sabine Verheyen
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Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. priporoča državam članicam, da 
opredelijo minimalni odstotek prihodkov 
od iger na srečo, ki naj se razdeli 
organizacijam, ki delujejo na področju 
preprečevanja in svetovanja o 
zasvojenosti;

Or. de

Predlog spremembe 287
Josef Weidenholzer

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. priporoča uvedbo sklada za 
preprečevanje odvisnosti in prispevka za 
preprečevanje odvisnosti za ponudnike 
iger na srečo v višini 1–3 odstotke letnega 
prometa;

Or. de

Predlog spremembe 288
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da lahko narava spletnih iger 
na srečo in njihova lahka dostopnost 
otežita igralcem, da ugotovijo, koliko 
denarja so izgubili, zato meni, da bi bilo 
treba strogo omejiti vložke in porabo;
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Or. it

Predlog spremembe 289
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da lahko narava spletnih iger 
na srečo in njihova lahka dostopnost 
otežita igralcem, da ugotovijo, koliko 
denarja so izgubili, zato meni, da bi bilo 
treba strogo omejiti vložke in porabo;

Or. it

Predlog spremembe 290
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom 
iger na srečo z dovoljenjem, tako da bo 
imela katera koli stranka, ki se bo 
odločila, da se izključi iz storitev enega 
ponudnika iger na srečo, možnost 
samodejne samoizključitve iz storitev vseh 
ostalih ponudnikov iger na srečo z 
dovoljenjem;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 291
Sirpa Pietikäinen
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom 
iger na srečo z dovoljenjem, tako da bo 
imela katera koli stranka, ki se bo 
odločila, da se izključi iz storitev enega 
ponudnika iger na srečo, možnost 
samodejne samoizključitve iz storitev vseh 
ostalih ponudnikov iger na srečo z 
dovoljenjem;

črtano

(Ta odstavek se prestavi v prvo poglavje.)

Or. en

Predlog spremembe 292
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj preuči možnost 
vzpostavitve vseevropskega registra 
samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

Or. en

Predlog spremembe 293
Olga Sehnalová
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem; poudarja, da bi bilo 
treba načelo samoizključevanja 
uporabljati skupaj z enostavnim dostopom 
do informacij o strokovni pomoči in 
posebnih svetovalnih agencijah v državah 
članicah;

Or. cs

Predlog spremembe 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami, po potrebi prek 
strokovne skupine, preuči možnost za
sprejetje ukrepov za vzpostavitev registra 
samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

Or. it
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Predlog spremembe 295
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj preuči izvedljivost
vseevropskega registra samoizključitev, ki 
bo na voljo nacionalnim organom in 
ponudnikom iger na srečo z dovoljenjem, 
tako da bo imela katera koli stranka, ki se 
bo odločila, da se izključi iz storitev enega 
ponudnika iger na srečo, možnost 
samodejne samoizključitve iz storitev vseh 
ostalih ponudnikov iger na srečo z 
dovoljenjem; poudarja, da morajo za vsak 
mehanizem za izmenjavo osebnih 
podatkov o problematičnih igralcih veljati 
stroga pravila o varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 296
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajo za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

Or. en
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Predlog spremembe 297
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem; poleg tega poziva 
Komisijo, naj zagotovi vseevropski register 
samoizključitev, ki vsebuje podatke o 
stranki v zvezi z zaigrano količino
denarja, izgubami in dobitki ter celotnim 
časom igranja;

Or. en

Predlog spremembe 298
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj podpre
vzpostavitev vseevropskega registra 
samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;
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Predlog spremembe 299
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami razmisli o zakonodaji 
za vzpostavitev registra samoizključitev, ki 
bo na voljo nacionalnim organom in 
ponudnikom iger na srečo z dovoljenjem, 
tako da bo imela katera koli stranka, ki se 
bo odločila, da se izključi iz storitev enega 
ponudnika iger na srečo, možnost 
samodejne samoizključitve iz storitev vseh 
ostalih ponudnikov iger na srečo z 
dovoljenjem;

Or. el

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami preuči vzpostavitev
nacionalnih registrov samoizključitev, ki
bodo na voljo nacionalnim organom in 
ponudnikom iger na srečo z dovoljenjem, 
tako da bo imela katera koli stranka, ki se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

Or. en
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Predlog spremembe 301
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom
iger na srečo z dovoljenjem, tako da bo 
imela katera koli stranka, ki se bo odločila, 
da se izključi iz storitev enega ponudnika 
iger na srečo, možnost samodejne 
samoizključitve iz storitev vseh ostalih 
ponudnikov iger na srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj omogoči 
priznanje nacionalnih registrov
samoizključitev v državah članicah in 
dostop do njih s strani nacionalnih 
organov in ponudnikov iger na srečo z 
dovoljenjem, tako da bo imela katera koli 
stranka, ki se bo odločila, da se izključi iz 
storitev enega ponudnika iger na srečo, 
možnost samodejne samoizključitve iz 
storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

Or. en

Predlog spremembe 302
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se 
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem; poziva Komisijo, naj 
spodbuja izmenjavo izkušenj in najboljše 
prakse na področju nudenja pomoči 
patološkim igralcem na srečo;
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Or. fr

Predlog spremembe 303
Wim van de Camp

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se bo odločila, da se
izključi iz storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih ponudnikov iger na 
srečo z dovoljenjem;

13. poziva Komisijo, naj razmisli o 
zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega 
registra samoizključitev, ki bo na voljo 
nacionalnim organom in ponudnikom iger 
na srečo z dovoljenjem, tako da bo imela 
katera koli stranka, ki se izključi iz
spletnih storitev enega ponudnika iger na 
srečo, možnost samodejne samoizključitve 
iz storitev vseh ostalih spletnih
ponudnikov iger na srečo z dovoljenjem;

Or. en

Predlog spremembe 304
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 13 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

da bi bili potrošniki obveščeni o svojih 
lastnih dejavnostih igranja na srečo, mora 
ta register potrošniku pokazati vse te 
podatke, povezane z njegovo zgodovino 
igranja, kadar koli prične igrati;

Or. en

Predlog spremembe 305
Ivo Belet, Piotr Borys
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Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. priporoča jasno razlikovanje med 
igrami na srečo in drugimi oblikami 
spletne zabave; storitve, ki vključujejo 
značilnosti sektorja iger na srečo, morajo 
biti zajete v ustrezni zakonodaji o igrah na 
srečo ter v celoti spoštovati mehanizme 
preverjanja starosti in identitete;

Or. en

Predlog spremembe 306
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da je treba okrepiti 
prizadevanja predvsem na področju 
varstva mladoletnikov ter uvesti pravila o 
preverjanju starosti in identitete igralcev, 
da bi mladoletnikom onemogočili dostop 
do spletnih iger na srečo;

Or. it

Predlog spremembe 307
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da je treba okrepiti 
prizadevanja predvsem na področju 
varstva mladoletnikov ter uvesti pravila o 
preverjanju starosti in identitete igralcev, 
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da bi mladoletnikom onemogočili dostop 
do spletnih iger na srečo;

Or. it

Predlog spremembe 308
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj še naprej 
preučuje ukrepe na evropski ravni za 
okrepitev varstva potrošnikov, tako da jim 
zagotovi ustrezne informacije o 
razpoložljivih zakonitih igrah na srečo, 
vključno s formalnim sodelovanjem med 
regulatorji in uvedbo spletnega znaka 
zaupanja za zakonite ponudnike, ki bi od 
njih zahteval izrecno navedbo države, ki 
jim je izdala dovoljenje;

Or. fr

Predlog spremembe 309
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo 
(CEN)1, podlaga za določitev vsebine 
skupnih standardov;

črtano

(Ta odstavek se prestavi v tretje poglavje.)

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Or. en

Predlog spremembe 310
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo 
(CEN)1, podlaga za določitev vsebine 
skupnih standardov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 311
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN), 
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

14. poudarja, da bi se lahko
samoregulativne pobude uporabljale kot 
pomoč pri določitvi vsebine skupnih 
standardov; meni, da lahko na tako 
občutljivem področju, kot so igre na srečo, 
samoregulacija v panogi le dopolnjuje 
nacionalno zakonodajo, ne more pa je 
nadomestiti;

Or. es

Predlog spremembe 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo 
(CEN)1, podlaga za določitev vsebine 
skupnih standardov;

14. poudarja, da bi lahko bila ocena vseh 
veljavnih programov samoregulacije
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

Or. it

Predlog spremembe 313
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)2,
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

14. ugotavlja, da samoregulacija, kakršen 
je dogovor z delavnice, ki ga je februarja 
2011 objavil Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN)3, nima dejanskih 
učinkov;

Or. de

Predlog spremembe 314
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 14. poudarja, da bi lahko bila ocena vseh 
                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 
1, podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

veljavnih programov samoregulacije
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

Or. it

Predlog spremembe 315
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 2, 
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)3, 
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov, vendar ni dovolj jasen, da bi 
zagotovil visoko raven varstva potrošnikov 
po celotni Uniji; poziva Komisijo, naj 
razmisli o nadaljnjem razvoju sporazuma 
na podlagi svojih priporočil in z 
vključitvijo vseh zadevnih zainteresiranih 
strani; 

Or. en

Predlog spremembe 316
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 14. meni, da bi lahko bil dogovor z

                                                                                                                                                  
1CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN),
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)1,
eden od načinov za določitev vsebine 
skupnih standardov;

Or. cs

Predlog spremembe 317
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)2, 
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)3, 
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov; vendar opozarja, da 
samoregulacija s pomočjo standardov 
lahko zgolj dopolnjuje nacionalne 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 318
Nora Berra

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)4,
podlaga za določitev vsebine skupnih 

14. poudarja, da lahko dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)5,
prispeva k določitvi vsebine skupnih 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
5 CWA 16259:2011.
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standardov; standardov;

Or. en

Predlog spremembe 319
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 
1, podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

14. poudarja, da lahko samoregulativne 
pobude prispevajo k določitvi vsebine 
skupnih standardov;

ponovno potrjuje svoje stališče, da na tako 
občutljivem področju, kot so igre na srečo, 
samoregulacija v panogi lahko le 
dopolnjuje nacionalne predpise, ne more 
pa jih nadomestiti; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 
2, podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

14. poudarja, da lahko samoregulativne 
pobude prispevajo k določitvi vsebine 
skupnih standardov; ponovno potrjuje 
svoje stališče, da na tako občutljivem 
področju, kot so igre na srečo, 
samoregulacija v panogi lahko le 

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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dopolnjuje nacionalne predpise, ne more 
pa jih nadomestiti;

Or. en

Predlog spremembe 321
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)1, 
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov;

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z 
delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN)2, 
podlaga za določitev vsebine skupnih 
standardov; vendar poudarja, da razvoj 
samoregulativnih standardov v tem 
sektorju ostaja podrejen veljavnim 
nacionalnim sistemom in načelu 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj razmisli o 
izvajanju obveznega preverjanja 
identitete, ki ga izvaja tretja stran, za 
izključitev mladoletnikov ali 
posameznikov, ki uporabljajo lažne 
identitete, iz igranja; to bi med drugim 
lahko zajemalo preverjanje številke 
socialnega zavarovanja, podatkov o 

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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bančnem računu ali drugih enoznačnih 
identifikatorjev; to preverjanje identitete 
bi moralo potekati pred vsakim pričetkom 
igranja;

Or. en

Predlog spremembe 323
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da je vseevropska ureditev iger 
na srečo potrebna za uskladitev različnih 
veljavnih nacionalnih sistemov, dajanje 
prednosti javnemu zdravju ter 
zagotavljanje velike preglednosti iger na 
srečo in visoke ravni zaščite igralcev; 
meni, da bi morala taka ureditev 
vključevati določbe, ki omejujejo 
oglaševanje in povečujejo njegovo 
odgovornost, zanesljive sisteme 
registracije in identifikacije igralcev, 
nadzor finančnih transakcij in omejitve za 
odobritev kreditov; 

Or. it

Predlog spremembe 324
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. meni, da bi bilo treba izboljšati 
varnost programske opreme, ki se 
uporablja za spletne igre na srečo, in da bi 
bilo treba določiti skupne minimalne 
zahteve glede certifikacije, da bi zagotovili 
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uporabo enotnih parametrov in 
standardov;

Or. it

Predlog spremembe 325
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in 
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

črtano

(Ta odstavek se prestavi v prvo poglavje.)

Or. en

Predlog spremembe 326
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in 
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo vključevati pravice in 
obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev (zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb),
prisilnimi ukrepi, ki jih morajo uvesti 
države članice za zagotovitev visoke ravni 
zaščite igralcev, ter preprečevanjem
zavajajočega oglaševanja in prepovedjo 
oglaševanja za nezakonite ponudnike;
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Or. es

Predlog spremembe 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da bi morala priporočila o 
spletnih igrah na srečo, ki jih bo kmalu 
izdala Komisija, obravnavati pravice in 
obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, kakor tudi ukrepe za boj proti 
ponujanju nezakonitih spletnih iger na 
srečo, ter vključevati ukrepe za
zagotavljanje visoke ravni zaščite igralcev, 
zlasti mladoletnih in drugih ranljivih oseb; 
zahteva, da ta priporočila vključujejo tudi 
določbe, ki dopuščajo le oglaševanje, ki je 
odgovorno, ni zavajajoče in opozarja ljudi 
na tveganje razvoja težav, povezanih z 
igrami na srečo, ki so lahko zelo škodljive, 
ter absolutno prepoved oglaševanja
ponudnikov brez dovoljenja;

Or. it

Predlog spremembe 328
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da bi morala priporočila o 
spletnih igrah na srečo, ki jih bo kmalu 
izdala Komisija, obravnavati pravice in 
obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, kakor tudi ukrepe za boj proti 
ponujanju nezakonitih spletnih iger na 
srečo, ter vključevati ukrepe za
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zagotavljanje visoke ravni zaščite igralcev, 
zlasti mladoletnih in drugih ranljivih oseb, 
prepoved oglaševanja ponudnikov brez 
dovoljenja in zaščito pred zavajajočim 
oglaševanjem;

Or. it

Predlog spremembe 329
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice in 
obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice in 
obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb; ti 
standardi bi morali vključevati tudi 
omejitve oglaševanja, na primer 
zagotavljati, da oglas za igre na srečo 
vsebuje točne informacije, ne privablja 
mladoletnih posameznikov k igranju, ni 
prikazan v medijih, ki so posebej 
namenjeni mladoletnim osebam in
vsebuje opozorilo o najnižji dovoljeni 
starosti;

Or. en

Predlog spremembe 330
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 

15. meni, da bi skupni standardi za spletne 
igre na srečo lahko obravnavali pravice in 
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in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite potrošnikov, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, ter
preprečevanje zavajajočega in pretiranega
oglaševanja;

Or. en

Predlog spremembe 331
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da bi morali skupni ukrepi za 
spletne igre na srečo obravnavati 
obveznosti ponudnikov storitev ter 
zagotoviti visoko raven zaščite igralcev, 
zlasti mladoletnih in drugih ranljivih oseb, 
in preprečiti zavajajoče oglaševanje;

Or. en

Predlog spremembe 332
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in 
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. poudarja, da bi morali skupni standardi 
za spletne igre na srečo v zvezi z razvojem 
čezmernega ali patološkega igranja na
srečo vključevati ukrepe za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in 
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

Or. cs
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Predlog spremembe 333
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in 
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da bi morala prihodnja 
priporočila Evropske komisije o skupnih 
standardih za spletne igre na srečo za 
varstvo potrošnikov in oglaševanje 
vsebovati izvršilne ukrepe, ki jih morajo 
države članice sprejeti za visoko raven
zaščite igralcev, zlasti mladoletnih in 
drugih ranljivih oseb, in preprečevanje 
zavajajočega oglaševanja in prepoved 
oglaševanja nezakonitih ponudnikov;

Or. en

Predlog spremembe 334
Josef Weidenholzer

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice in 
obveznosti tako ponudnikov storitev kot
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in 
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in 
preprečevanje oglaševanja;

Or. de

Predlog spremembe 335
Phil Prendergast



PE508.193v03-00 150/190 AM\933917SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morali skupni standardi za 
spletne igre na srečo obravnavati pravice 
in obveznosti tako ponudnikov storitev kot 
potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite igralcev, zlasti 
mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in
preprečevanje zavajajočega oglaševanja;

15. meni, da skupni standardi za spletne 
igre na srečo ne smejo povzročiti 
degradacije obstoječih določb na ravni 
držav članic, zlasti glede ukrepov za 
zagotavljanje visoke ravni zaščite igralcev, 
zlasti mladoletnih in drugih ranljivih oseb,
kot tudi preprečevanje zavajajočega in 
nezakonitega oglaševanja;

Or. en

Predlog spremembe 336
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj v svoje 
priporočilo vključi, da morajo ponudniki 
iger na srečo dejavno spodbujati uporabo 
samoomejitev ob registraciji in v primeru 
ponavljajočih se izgub; poleg tega je treba 
število računov za igranje omejiti na 
enega na ponudnika;

Or. en

Predlog spremembe 337
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da omejevanje nekaterih 
vrst in oblik razširjanja oglasov bistveno 
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prispeva k preprečevanju igranja na srečo 
osebam, mlajšim od 18 let, in širjenja 
čezmernega ali patološkega igranja na 
srečo;

Or. cs

Predlog spremembe 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj v svoja 
priporočila o odgovornem oglaševanju 
iger na srečo vključijo prepoved 
oglaševanja spletnih storitev iger na 
srečo, namenjenega mladoletnikom, zlasti 
v socialnih medijih; 

Or. en

Predlog spremembe 339
Toine Manders

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. (novo) spodbuja ponudnike spletnih 
storitev iger na srečo, naj jasno in 
nedvoumno sporočajo tveganja iger na 
srečo vsem uporabnikom;

Or. en

Predlog spremembe 340
Robert Rochefort
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice in ponudnike, 
naj spodbujajo odgovorno oglaševanje na 
področju spletnih iger na srečo; poziva 
Komisijo, naj spodbuja izmenjavo 
najboljših praks in preuči možnost 
oblikovanja kodeksa pravilnega ravnanja 
ali minimalnih evropskih pravil v zvezi s 
tem;

Or. fr

Predlog spremembe 341
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. pozdravlja pobudo Komisije za 
sprejetje priporočila o družbeno 
odgovornem oglaševanju; poziva 
Komisijo, naj upošteva dejstvo, na 
mladoletniki običajno niso ciljna skupina 
oglaševanja iger na srečo, ker po zakonu 
ne smejo igrati; priporoča, da se oglasi ne 
smejo prikazovati v povezavi z vsebino, ki 
je posebej namenjena mladoletnikom; 

Or. en

Predlog spremembe 342
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva k uvedbi skupnih minimalnih 
zahtev za oglaševanje spletnih iger na 
srečo, da bi zaščitili ranljive skupine 
potrošnikov;

Or. cs

Predlog spremembe 343
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. meni, da je treba oglaševanje izvajati 
družbeno odgovorno in da mora med 
drugim vključevati jasna opozorila o 
posledicah patološkega igranja srečo;

Or. cs

Predlog spremembe 344
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 c. poziva, naj prihodnje priporočilo o 
družbeno odgovornem oglaševanju iger 
na srečo vsebuje minimalne skupne 
standarde, ki zagotavljajo zadostno 
varstvo ranljivih potrošnikov, hkrati pa 
ponudnikom iger na srečo dopuščajo 
možnost sponzoriranja mednarodnih 
športnih prireditev;

Or. en
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Predlog spremembe 345
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 15 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15d. poziva Komisijo, naj sodeluje s 
strokovnjaki na področju čezmernega in 
patološkega igranja na srečo, da bi 
preučili možnost omejitve nekaterih vrst 
oglaševanja; meni, da bi prepoved 
zavajajočega oglaševanja, dodeljevanja 
bonusov ali spodbujanja povpraševanja z 
vključevanjem že registriranih igralcev, 
prispevala k varstvu mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin;

Or. cs

Predlog spremembe 346
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja; 
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane 
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije; 

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 347
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja; 
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane 
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

črtano

(Ta odstavek se prestavi v tretje poglavje.)

Or. en

Predlog spremembe 348
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja;
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane 
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja; poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

Or. en
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Predlog spremembe 349
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja; 
ugotavlja, da različni postopki registracije
v EU obremenjujejo regulirane 
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča državam članicam, naj 
izmenjujejo najboljše prakse v zvezi z
elektronsko identifikacijo in preverjanjem 
ter v zvezi s prisilnimi ukrepi, kot so črni 
seznami in blokada nezakonitih spletnih 
strani, opredelitvijo varnih in sledljivih 
plačilnih rešitev ter ukrepi za blokado 
transakcij, tako da potrošniki ne bi padli v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva
države članice k poenostavitvi in 
povečanju učinkovitosti postopkov 
registracije in identifikacije;

Or. es

Predlog spremembe 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja; 
ugotavlja, da različni postopki registracije
v EU obremenjujejo regulirane 
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča državam članicam, naj 
izmenjujejo najboljše prakse v zvezi s 
storitvami elektronske identifikacije in 
preverjanja ter v zvezi z izvršilnimi ukrepi, 
kot so črni seznami in blokada 
nezakonitih spletnih strani, ki jih 
upravljajo nezakoniti ponudniki, 
opredelitvijo varnih in sledljivih plačilnih 
rešitev ter ukrepi za blokado transakcij, 
tako da potrošniki ne bi padli v roke 
nezakonitih ponudnikov;

Or. pt
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Predlog spremembe 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za
elektronsko identifikacijo in čezmejne
storitve elektronskega preverjanja;
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane 
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
identifikacijo igralcev in storitve 
elektronskega preverjanja; zato poziva k
optimizaciji in izboljšanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije, ne 
da bi bili potrošniki obremenjeni s 
pretiranimi upravnimi zahtevami, ki bi 
lahko na videz povečale privlačnost 
storitev, ki jih ponujajo nezakoniti 
ponudniki;

Or. it

Predlog spremembe 352
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja;
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane ponudnike 
in lahko pahnejo potrošnike v roke 
nezakonitih ponudnikov; zato poziva k 
poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih varnostnih
standardov za elektronsko identifikacijo in 
čezmejne storitve elektronskega 
preverjanja; ugotavlja, da različni postopki 
registracije v EU ustvarjajo upravna 
bremena za regulirane ponudnike in lahko
odvračajo potrošnike; pozdravlja predlog 
Komisije za direktivo o elektronski 
identifikaciji in avtentifikaciji, ki bo 
dopuščala interoperabilnost nacionalnih 
shem za elektronsko identifikacijo, kjer te 
obstajajo;

Or. en
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Predlog spremembe 353
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja;
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane 
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča izmenjavo najboljših praks 
med državami članicami na področju 
elektronske identifikacije in storitev
elektronskega preverjanja; države članice
poziva k poenostavitvi in povečanju 
učinkovitosti postopkov registracije in 
identifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja; 
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča uvedbo skupnih standardov
EU za elektronsko identifikacijo in 
čezmejne storitve elektronskega 
preverjanja ter za izvršilne ukrepe, kot so 
uvrščanje na črne sezname in blokiranje 
nezakonitih spletnih strani, opredelitev 
varnih in sledljivih plačilnih rešitev ter 
ukrepi za blokado transakcij, za 
zagotovitev, da potrošniki ne morejo pasti 
v roke nezakonitih ponudnikov; zato 
poziva države članice k poenostavitvi in 
povečanju učinkovitosti postopkov 
registracije in identifikacije, zlasti za 
preprečevanje dostopa do spletnih 
proizvodov iger na srečo neznanim 
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uporabnikom in mladoletnim igralcem;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. priporoča uvedbo enotnih in 
vseevropskih skupnih standardov za 
elektronsko identifikacijo in čezmejne 
storitve elektronskega preverjanja; 
ugotavlja, da različni postopki registracije 
v EU obremenjujejo regulirane
ponudnike in lahko pahnejo potrošnike v 
roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva 
k poenostavitvi in povečanju učinkovitosti 
postopkov registracije in identifikacije;

16. priporoča izmenjavo najboljših praks 
med državami članicami na področju 
elektronske identifikacije in storitev
elektronskega preverjanja, kot tudi na 
področju izvršilnih ukrepov, kot so 
uvrščanje na črne sezname in prepoved 
nezakonitih spletnih strani, opredelitev 
varnih in sledljivih plačilnih rešitev ter 
ukrepi za prepoved transakcij, za 
zagotovitev, da potrošniki ne morejo pasti 
v roke nezakonitih ponudnikov, zato 
poziva države članice k poenostavitvi in 
povečanju učinkovitosti postopkov 
registracije in identifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 356
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva, naj bo pomoč uporabnikom 
vedno na voljo v maternem jeziku igralca, 
vsa besedila pa naj napišejo materni 
govorci ustreznih jezikov;

Or. cs
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Predlog spremembe 357
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bi si morala strokovna 
skupina za igre na srečo posebej 
prizadevati za zaščito mladoletnih in čim 
večjo omejitev njihovega dostopa do 
spletnih strani z igrami na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 358
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bi morala ukrepom za 
zaščito potrošnikov, ki veljajo samo za 
zakonite ponudnike in njihove potrošnike, 
ob boku stati kombinacija preventivnih in 
odzivnih izvršilnih ukrepov za zmanjšanje 
stika državljanov s ponudniki brez 
dovoljenj; poziva Komisijo, naj preuči 
možnost pravno zavezujočega 
instrumenta, ki bi obvezoval banke, 
izdajatelje kreditnih kartic in udeležence v 
drugih plačilnih sistemih v EU, da na 
podlagi nacionalnih belih seznamov 
blokirajo transakcije med svojimi 
strankami in ponudniki iger na srečo, ki 
nimajo licence na njihovem območju 
sodne pristojnosti, ne da bi ovirali 
zakonite transakcije; 

Or. en
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Predlog spremembe 359
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva države članice, naj si bolj 
prizadevajo, da bi nezakonitim 
ponudnikom iger na srečo preprečile 
ponujanje njihovih storitev na spletu, na 
primer z oblikovanjem črnega seznama 
nezakonitih ponudnikov iger na srečo, da 
bi prisilile banke in družbe, ki izdajajo 
kreditne kartice, da onemogočijo 
transakcije med svojimi strankami in 
nezakonitimi ponudniki iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja potrebo po izvajanju 
strogega in zanesljivega preverjanja 
starosti in identitete ter izvajanju strogih 
omejitev izgub, ki jih določi sam igralec 
pred vsakim igranjem; poudarja pomen 
zmogljivih postopkov za identifikacijo, 
zlasti za preprečevanje dostopa do spletnih 
produktov iger na srečo mladoletnim in 
drugim ranljivim igralcem;

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja pomen financiranja, ki ga 
igre na srečo zagotavljajo za namene v 
javnem interesu, in poziva, naj se posebne 
značilnosti in trajnostni prispevki loterije 
k družbi priznajo in upoštevajo v okviru 
kakršnega koli usklajenega pristopa na 
ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 362
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. priporoča, da se strogo uredijo ali 
prepovejo nevarne oblike igranja na srečo 
po oceni, ki jo je treba izvesti v vsaki 
državi članici;

Or. es

Predlog spremembe 363
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe 
za uskladitev nacionalnih davčnih 
sistemov za igre na srečo, tako da 
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nesorazmerne davčne ugodnosti ne bi 
pospeševale širjenja in koncentracije 
spletnih iger na srečo;

Or. it

Predlog spremembe 364
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe 
za uskladitev nacionalnih davčnih 
sistemov za igre na srečo, tako da 
nesorazmerne davčne ugodnosti ne bi 
pospeševale širjenja in koncentracije 
spletnih iger na srečo;

Or. it

Predlog spremembe 365
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pozdravlja razširitev obsega direktive 
o preprečevanju pranja denarja, da bo 
izrecno vključevala vse oblike iger na 
srečo na podlagi pristopa, ki temelji na 
oceni tveganja; poziva Komisijo, naj 
zagotovi dosledno uporabo določb po 
celotni Evropski uniji in ob tem upošteva 
potrebo po oceni tveganj na dejanskih 
temeljih;

Or. en



PE508.193v03-00 164/190 AM\933917SL.doc

SL

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva k strogi ureditvi ali prepovedi 
nevarnih oblik iger na srečo po oceni, 
izvedeni na ravni vsake države članice;

Or. en

Predlog spremembe 367
Patricia van der Kammen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da 
regulativni okvir EU za ustanavljanje in 
licenciranje ponudnikov finančnih 
storitev – ob upoštevanju odvisnosti od 
tretjih ponudnikov finančnih storitev –
predvideva dodatne zaščitne ukrepe pred 
pranjem denarja;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 368
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da 
regulativni okvir EU za ustanavljanje in 

črtano
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licenciranje ponudnikov finančnih 
storitev – ob upoštevanju odvisnosti od 
tretjih ponudnikov finančnih storitev –
predvideva dodatne zaščitne ukrepe pred 
pranjem denarja;

Or. de

Predlog spremembe 369
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da regulativni 
okvir EU za ustanavljanje in licenciranje 
ponudnikov finančnih storitev – ob 
upoštevanju odvisnosti od tretjih 
ponudnikov finančnih storitev –
predvideva dodatne zaščitne ukrepe pred 
pranjem denarja;

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da so – ob 
upoštevanju odvisnosti od tretjih 
ponudnikov finančnih storitev – potrebni 
dodatni zaščitni ukrepi pred pranjem 
denarja; poudarja predloge Komisije za 
zakonodajo za dodatno okrepitev obrambe 
EU pred pranjem denarja;

Or. en

Predlog spremembe 370
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da regulativni 
okvir EU za ustanavljanje in licenciranje 
ponudnikov finančnih storitev – ob 
upoštevanju odvisnosti od tretjih 
ponudnikov finančnih storitev –
predvideva dodatne zaščitne ukrepe pred 
pranjem denarja;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)
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Or. en

Predlog spremembe 371
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da 
regulativni okvir EU za ustanavljanje in 
licenciranje ponudnikov finančnih 
storitev – ob upoštevanju odvisnosti od 
tretjih ponudnikov finančnih storitev –
predvideva dodatne zaščitne ukrepe pred 
pranjem denarja;

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo povezane s pomembnim tveganjem 
pranja denarja; države članice morajo 
izvajati mednarodno sodelovanje in 
usklajevanje med nacionalnimi organi za 
igre na srečo, nacionalnimi policijami in 
nacionalnimi organi pregona, da bi 
preprečile goljufije in pranje denarja ter 
se borile proti njim;

Or. en

Predlog spremembe 372
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da 
regulativni okvir EU za ustanavljanje in 
licenciranje ponudnikov finančnih storitev 
– ob upoštevanju odvisnosti od tretjih 
ponudnikov finančnih storitev –
predvideva dodatne zaščitne ukrepe pred 
pranjem denarja;

17. ugotavlja, da so potrebni ustrezni 
ukrepi na ravni Unije za boj proti pranju 
denarja v okviru spletnih iger na srečo in 
v tej zvezi podpira vključitev spletnih iger 
na srečo v področje uporabe prihodnjega 
zakonodajnega okvira za preprečevanje 
pranja denarja1 v EU; poudarja pomen 
preglednosti v sektorju spletnih iger na 
srečo in v tej zvezi poziva Komisijo, naj 
razišče možnost obveznega letnega 
poročanja o finančnih dejavnostih

                                               
1 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 
denarja in financiranje terorizma (COM(2013)0045). 
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ponudnikov spletnih iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 373
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo negotovinsko okolje in da 
regulativni okvir EU za ustanavljanje in 
licenciranje ponudnikov finančnih 
storitev – ob upoštevanju odvisnosti od 
tretjih ponudnikov finančnih storitev –
predvideva dodatne zaščitne ukrepe pred 
pranjem denarja;

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na 
srečo okolje brez prisotnosti potrošnika / 
kartice in je zato treba vzpostaviti dodatne 
zaščitne ukrepe pred pranjem denarja v 
postopkih ponudnikov storitev, kot je 
zanesljiva elektronska identifikacija v fazi 
registracije;

Or. en

Predlog spremembe 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. opozarja, da je trg spletnih iger na 
srečo zaradi velikega prometa privlačen za 
organiziran kriminal in dovzeten za 
kazniva dejanja, kot so goljufije in pranje 
denarja; poudarja, da predstavljajo 
prirejanje izidov tekem, korupcija in 
nezakonite stave globalni problem, ki ga 
je treba dosledno kazensko preganjati in 
preprečevati v vseh državah članicah;

Or. de
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Predlog spremembe 375
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da so zanesljivi sistemi 
prijave in jasni sistemi preverjanja 
ključna orodja za preprečevanje zlorabe 
spletnih iger na srečo, na primer pranja 
denarja; meni, da se lahko za preverjanje 
identitete uporabijo že obstoječe in 
razvijajoče se spletne strukture, na primer 
spletni sistemi za preverjanje bančnih in 
kreditnih kartic;

Or. en

Predlog spremembe 376
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva pristojne nacionalne organe, 
naj zagotovijo, da se vsaka transakcija, za 
katero se sumi, da je lahko povezana s 
pranjem denarja ali drugo kriminalno 
dejavnostjo, prijavi v skladu s tretjo 
direktivo proti pranju denarja 
(2005/60/ES);

Or. en

Predlog spremembe 377
Ashley Fox
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Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. pozdravlja predlog za razširitev 
določb direktive o preprečevanju pranja 
denarja1 tako, da bo vključevala vse oblike 
iger na srečo; poudarja, da mora vsaka 
ocena tveganja, povezanega s spletnimi 
igrami na srečo, temeljiti na objektivni 
presoji dokazov;

Or. en

Predlog spremembe 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. pozdravlja predlog Komisije za 
razširitev področja uporabe direktive o 
preprečevanju pranja denarja tako, da bi 
vključevalo igre na srečo, da bi se na 
ravni EU sprejeli učinkovitejši ukrepi 
proti tovrstnemu kriminalu;

Or. it

Predlog spremembe 379
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

                                               
1 COM (2013) 45 konč., Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja, vključno z namenom financiranja terorizma
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da obstaja tveganje, da se bodo 
spletne igre na srečo uporabljale za 
pranje denarja, zato meni, da bi bilo treba 
razširiti področje uporabe direktive o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja tako, da bi 
vključevalo vse oblike iger na srečo, 
vključno s spletnimi; 

Or. it

Predlog spremembe 380
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da obstaja tveganje, da se bodo 
spletne igre na srečo uporabljale za 
pranje denarja, zato meni, da bi bilo treba 
razširiti področje uporabe direktive o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja tako, da bi 
vključevalo vse oblike iger na srečo, 
vključno s spletnimi;

Or. it

Predlog spremembe 381
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poudarja, da je nujno potrebno 
preprečiti, da bi si kateri koli igralec 
ustvaril več kot en račun za igranje pri 
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posameznem ponudniku;

Or. en

Predlog spremembe 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva Komisijo, države članice in 
strokovno skupino za igre na srečo, naj 
oblikujejo usklajene ukrepe in strategije 
ter zagotovijo izmenjavo najboljših praks, 
da bi obravnavale in sprejele učinkovite 
ukrepe proti vdoru organiziranih 
kriminalnih združb v panogo spletnih iger 
na srečo; 

Or. it

Predlog spremembe 383
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 c. vztraja, da mora postopek prijave kot 
obvezni element, ki ga nastavi in opredeli 
igralec, vključevati največjo izgubo v 
določenem časovnem obdobju; meni, da 
mora biti ta element prisoten najmanj pri 
igrah z visoko frekvenco dogodkov;

Or. en

Predlog spremembe 384
Sirpa Pietikäinen
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Predlog resolucije
Odstavek 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 d. meni, da morajo biti vse družbe, ki 
ponujajo storitve spletnih iger na srečo in 
delujejo na območju EU, registrirane kot 
zakoniti subjekti v EU;

Or. en

Predlog spremembe 385
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 17 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 e. poudarja, da morajo vse države 
članice določiti in imenovati pristojni 
javni organ, ki bo odgovoren za nadzor 
spletnih iger na srečo; ta organ bo 
pooblaščen tudi za ukrepanje, če bi prišlo 
do kakršnega koli sumljivega igranja 
spletnih iger na srečo; meni, da bi bilo 
tudi od družb, ki ponujajo storitve iger na 
srečo, treba zahtevati, da organ obveščajo 
o kakršnem koli sumljivem igranju na 
srečo;

Or. en

Predlog spremembe 386
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 17 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 f. poudarja, da je potrebno tesno 
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sodelovanje med nacionalnimi organi in 
organi EU na področju preprečevanja 
kaznivih dejanj in čezmernega igranja na 
srečo;

Or. en

Predlog spremembe 387
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da boj proti prirejanju izidov 
tekem zahteva učinkovitejše sodelovanje 
med javnimi organi, organi kazenskega 
pregona, sektorjem športa, ponudniki iger 
na srečo in regulatorji iger na srečo glede 
na nadnacionalno naravo prirejanja izidov 
tekem;

18. poudarja, da boj proti prirejanju izidov 
tekem zahteva učinkovitejše sodelovanje 
med vsemi zainteresiranimi stranmi, 
vključno z javnimi organi, organi 
kazenskega pregona, sektorjem športa, 
ponudniki iger na srečo, regulatorji iger na 
srečo, športniki in podporniki, glede na 
nadnacionalno naravo prirejanja izidov 
tekem;

Or. en

Predlog spremembe 388
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da boj proti prirejanju izidov 
tekem zahteva učinkovitejše sodelovanje 
med javnimi organi, organi kazenskega 
pregona, sektorjem športa, ponudniki iger 
na srečo in regulatorji iger na srečo glede 
na nadnacionalno naravo prirejanja izidov 
tekem;

18. poudarja, da boj proti prirejanju izidov 
tekem zahteva učinkovitejše sodelovanje 
med javnimi organi, organi kazenskega 
pregona, sektorjem športa, ponudniki iger 
na srečo in regulatorji iger na srečo glede 
na nadnacionalno naravo prirejanja izidov 
tekem; zlasti je treba zagotoviti odkrivanje 
ponudnikov iger na srečo, ki ponujajo 
nezakonite dejavnosti, kot so prirejanja 
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izidov tekem ali stave na tekmovanja, na 
katerih sodelujejo pretežno mladoletni, ter 
jim prepovedati te dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 389
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da boj proti prirejanju izidov 
tekem zahteva učinkovitejše sodelovanje 
med javnimi organi, organi kazenskega 
pregona, sektorjem športa, ponudniki iger 
na srečo in regulatorji iger na srečo glede 
na nadnacionalno naravo prirejanja izidov 
tekem;

18. poudarja, da boj proti prirejanju izidov 
tekem zahteva učinkovitejše sodelovanje 
med javnimi organi, organi kazenskega 
pregona, sektorjem športa, ponudniki iger 
na srečo in regulatorji iger na srečo glede 
na nadnacionalno naravo prirejanja izidov 
tekem; opozarja na strogo prepoved za 
športnike in športnice ter z njimi povezane 
osebe, da stavijo na športne dogodke, pri 
katerih sodelujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 390
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da se je treba proti 
prirejanju izidov tekem boriti s strogim 
kazenskim pregonom, tudi z vključitvijo 
prirejanja izidov tekem kot kaznivega 
dejanja v jurisdikcije držav članic, ter z 
okrepljenim sodelovanjem med organi 
držav članic, Europolom in Interpolom;
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Or. en

Predlog spremembe 391
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da se ukrepi, ki so potrebni 
za učinkovit boj proti prirejanju izidov 
tekem in drugim kaznivim in zavajajočim 
dejavnostim v športu, osredotočajo na 
kazenski pregon, izobraževanje in 
preprečevanje vseh zainteresiranih strani 
v športu ter na boljše upravljanje športnih 
organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 392
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja, da se prirejanje izidov 
tekem pojavlja tako na trgih 
tradicionalnih iger na srečo kot tudi na 
trgih spletnih iger na srečo; poudarja, da 
se prirejanje izidov tekem, povezano s 
spletnimi stavami, v večini primerov 
pojavlja v povezavi s ponudniki iger na 
srečo s sedežem na nereguliranih trgih 
zunaj EU; 

Or. en
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Predlog spremembe 393
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. priporoča, da države članice 
opredelijo skupen minimalni odstotek 
prihodkov od iger na srečo, ki naj se 
razdelijo športnim zvezam, ki morajo tako 
zagotoviti trajnostno in po športnih 
zvrsteh uravnoteženo financiranje 
množičnega športa;

Or. de

Predlog spremembe 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. poziva k prepovedi športnih stav v 
živo, pri katerih lahko posamezniki – prek 
spleta in anonimno – stavijo na stalno 
spreminjajoče se kvote in dogodke, zaradi 
česar so te stave zelo dovzetne za 
manipulacijo;

Or. de

Predlog spremembe 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva vse vodstvene organe na 
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področju športa, naj upoštevajo prakse 
dobrega vodenja ter tako zmanjšajo 
tveganje, da bi postali žrtev vnaprejšnjega 
dogovarjanja o izidih tekem;

Or. en

Predlog spremembe 396
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja ključno vlogo 
preprečevanja prirejanja izidov tekem in 
zlasti pomen izobraževanja športnih 
akterjev (športnikov, sodnikov, sodnikov 
na tekmah, osebja in njihovega 
spremstva) o tveganjih prirejanja izidov 
tekem; v zvezi s tem pozdravlja nedavni 
pripravljalni ukrep Komisije 2012, ki 
podpira nadnacionalne izobraževalne 
projekte za boj proti prirejanju izidov 
tekem; 

Or. en

Predlog spremembe 397
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bi vzpostavitev pravne 
povezave med organizatorji športnih 
prireditev in ponudniki spletnih iger na 
srečo z namenom izvajanja etičnega in 
finančnega nadzora nad stavami, ki se 
sklepajo v zvezi s športnimi prireditvami, 
prispevala h krepitvi integritete športa;
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Or. en

Predlog spremembe 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. izraža obžalovanje, da se v večini 
držav članic športnemu sektorju nameni 
le majhen del finančnega donosa 
komercialnih stav, čeprav je glavnina 
spletnih stav vezana prav nanj; poziva 
Komisijo, naj sproži pobudo za priznanje 
lastninskih pravic organizatorjev športnih 
tekmovanj, da se športnim zvezam 
zagotovi pravičen finančni donos; 
priporoča določitev skupnega 
minimalnega odstotka prihodkov od 
športnih stav, ki naj se razdelijo športnim 
zvezam, ki morajo zagotoviti trajnostno 
financiranje množičnega športa in 
solidarnost med različnimi športi;

Or. en

Predlog spremembe 399
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva države članice in športne 
zveze, naj tako potrošnike kot amaterske 
in poklicne športnike ustrezno obvestijo in 
seznanijo z integriteto v športu; pozdravlja 
namero Komisije, da bo spodbujala boljšo 
izmenjavo dobre prakse v zvezi z bojem 
proti prirejanju izidov tekem; opozarja, da 
se pričakuje velik napredek na tem 
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področju;

Or. fr

Predlog spremembe 400
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da je treba za zagotovitev 
usklajenega ukrepanja v Evropski uniji 
vzpostaviti učinkovito pravno sodelovanje 
med državami članicami, in ocenjuje, da 
bi moralo tako sodelovanje nujno 
pripeljati do ustanovitve agencije za boj 
proti napadom na integriteto športnih 
tekmovanj in finančno regulacijo športa 
na mednarodni ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 401
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, da mora pristop od spodaj 
navzgor, ki ga sestavlja dialog s športniki, 
njihovimi zvezami, športnimi zvezami in 
navijači, za uvedbo kodeksov ravnanja, 
spodbujanje izobraževanja proti 
prirejanju izidov tekem in ozaveščanje o 
problematiki, dopolnjevati pristop 
kazenskega pregona za preprečevanje 
prirejanja izidov tekem;

Or. en
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Predlog spremembe 402
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. priznava, da morajo prizadevanja za 
boj proti udeležbi športnih organizacij pri 
dejanjih korupcije, med katere sodi 
prirejanje izidov tekem ali pranje denarja, 
kot so kodeksi ravnanja, vključevati vse 
skupine zainteresiranih strani 
(funkcionarje, lastnike, poslovodje, 
agente, igralce, sodnike in podpornike) in 
vse organizacije (klube, lige, zveze itd.);

Or. en

Predlog spremembe 403
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. priznava, da je zagotavljanje storitev 
športnih stav oblika komercialne rabe 
športnih tekmovanj; priporoča, naj države 
članice razvijejo modele za zagotavljanje 
pravičnega finančnega donosa od 
prihodkov od iger na srečo v korist vseh 
ravni poklicnega in amaterskega športa, 
pa tudi kot sredstvo za krepitev boja proti 
prirejanju izidov tekem, ki je povezano s 
stavami;

Or. en
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Predlog spremembe 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, da bo boljše upravljanje 
okrepilo odpornost športa in posameznih 
športnikov proti korupciji in goljufivim 
dejavnostim; izvajanje temeljnih načel 
dobrega upravljanja, finančna in 
operativna preglednost in odgovornost ter 
sodelovanje zainteresiranih strani so 
ključnega pomena; poudarja, da morajo 
ukrepi, ki so potrebni za učinkovit boj 
proti prirejanju izidov tekem in drugim 
kaznivim in zavajajočim dejavnostim v 
športu, upoštevati kazenski pregon, 
izobraževanje o tveganjih, povezanih s 
prirejanjem izidov tekem, ki je povezano s 
stavami, in boljše upravljanje športnih 
organizacij, ter da morajo vključevati vse 
zainteresirane strani;

Or. en

Predlog spremembe 405
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva države članice, naj korupcijo v 
športu z vidika učinkovitega izvrševanja 
pravne države obravnavajo še bolj 
prednostno kot doslej; 

Or. en
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Predlog spremembe 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva športne zveze in ponudnike 
iger na srečo, naj v kodeks ravnanja 
vključijo prepoved stav na tako imenovane 
negativne dogodke, kot so rumeni kartoni 
ali kazenski streli, med tekmo ali 
prireditvijo;

Or. en

Predlog spremembe 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, kako pomembno je, da 
Evropska unija podpira stalna 
prizadevanja Sveta Evrope v okviru 
pogajanj o mednarodni konvenciji o 
varstvu in spodbujanju integritete športa, 
in poziva Evropsko komisijo, naj predlaga 
enotno opredelitev goljufij v športu kot 
kaznivega dejanja, ki jo je treba vključiti v 
zakonodaje vseh držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 408
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. vztraja, da morajo države članice 
take goljufije opredeliti kot kazniva 
dejanja, da bi lahko učinkovito kaznovale 
manipuliranje stav in prirejanje izidov 
športnih dogodkov;

Or. fr

Predlog spremembe 409
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. opozarja, da razvoj trga spletnih iger 
na srečo ne sme povzročiti zmanjšanja 
finančnih sredstev, ki jih šport prejme s 
prispevkom iz prihodka od iger na srečo; 
meni, da je treba raziskati alternativne 
ureditve financiranja, ki bi vključevale 
ponudnike športnih stav; zahteva 
uravnotežene rešitve, ki bodo koristile 
ponudnikom stav in športu kot celoti; 

Or. fr

Predlog spremembe 410
Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poudarja, da je treba preučiti 
možnost prepovedi „prirejanj izidov v 
športu“, kadar je možno staviti na 
določene stave med tekmovanjem, med 
drugim na prvi zadetek, prosti strel in 
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rumeni karton pri nogometni tekmi;

Or. en

Predlog spremembe 411
Santiago Fisas Ayxela

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poudarja, da bo boljše upravljanje 
okrepilo odpornost športa proti korupciji 
in goljufivim dejavnostim; izvajanje 
temeljnih načel dobrega upravljanja, 
finančna in operativna preglednost in 
odgovornost ter sodelovanje 
zainteresiranih strani, zlasti kar zadeva 
športnike in njihove zveze, so ključnega 
pomena; priznava, da vzdržno 
financiranje športnih organizacij (klubov, 
lig in zvez) ustvarja okolje, v katerem je 
verjetnost prirejanja izidov tekem manjša;

Or. en

Predlog spremembe 412
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje pri boju proti prirejanju 
izidov tekem na ravni EU in svetovni 
ravni; poziva Komisijo, naj prevzame 
vodilno vlogo pri oblikovanju globalne 
platforme za izmenjavo informacij in 
najboljših praks ter usklajevanje skupnih 
preventivnih in izvršilnih ukrepov med 
regulatorji, športnimi organizacijami, 
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policijo in sodnimi organi ter ponudniki 
iger na srečo;

Or. en

Predlog spremembe 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. ponovno odločno opozarja na 
potrebo po večjem usklajevanju na 
evropski ravni pod vodstvom Komisije; 
zato predlaga ustanovitev centra za boj 
proti prirejanju izidov tekem, katerega 
naloga bo zbiranje, izmenjava, analiza in 
razširjanje informacij in dokazov o 
prirejanju izidov tekem in korupciji v 
športu v Evropi in zunaj nje; ta center bi 
moral prav tako zbirati najboljše prakse 
pri boju proti korupciji v športu in 
spodbujati pojem dobrega upravljanja v 
športu;

Or. en

Predlog spremembe 414
Ashley Fox

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. vpričo tekočih pogajanj Sveta Evrope 
o možni konvenciji proti prirejanju izidov 
tekem poziva države članice, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za 
preprečevanje prirejanja izidov tekem, ki 
morajo biti odvračilni, učinkoviti in 
sorazmerni in ki jih je treba obravnavati 
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za vsak primer posebej;

Or. en

Predlog spremembe 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poziva k boljšemu sodelovanju na 
evropski ravni, ki naj ga usklajuje 
Evropska komisija, da bi identificirali 
ponudnike spletnih stav, ki so vpleteni v 
nezakonite dejavnosti, kakršne so med 
drugim vnaprej dogovorjeni izidi tekem ali 
stave na tekmovanja, v katerih sodelujejo 
izključno mladoletniki, in bi tem 
ponudnikom iger na srečo prepovedali 
njihovo dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poziva k sprejetju učinkovitih 
ukrepov na nacionalni ravni za 
preprečevanje navzkrižja interesov, zlasti s 
preprečevanjem denarnih vložkov vseh 
zainteresiranih strani iz sveta športa v 
stave, organizirane na tekmovanjih, v 
katera so vključene; poziva države 
članice, naj prepovejo najnevarnejše 
oblike stav, zlasti izmenjave stav in stave 
na razliko;
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Or. en

Predlog spremembe 417
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poziva Evropsko unijo, naj izrecno 
omeji najbolj nevarne oblike stav, 
predvsem s prepovedjo sprejemanja stav 
na športna tekmovanja, na katerih 
sodelujejo le mladoletniki;

Or. fr

Predlog spremembe 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. poziva Komisijo, naj odločno 
spodbudi vse države članice, da 
vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem 
izrecno vključijo v svoje kazensko pravo, 
določi ustrezne skupne minimalne 
sankcije ter zagotovi, da se obstoječe vrzeli 
odpravijo na način, ki bo v celoti 
spoštoval temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. poudarja, da se je treba v boju proti 
prirejanju izidov tekem in drugim oblikam 
goljufij v športu osredotočiti na kazenski 
pregon, izobraževanje in preprečevanje ter 
na dobro upravljanje športnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 420
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. priporoča, da se na evropski ravni 
sprejmejo skupni enotni standardi za 
izvajanje postopkov registracije in 
identifikacije igralcev, ki omogočajo 
vnaprejšnje opozarjanje na tveganja 
goljufij in pranja denarja, ki jih ustvarjajo 
spletne igre na srečo;

Or. fr

Predlog spremembe 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Odstavek 18 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18e. poziva Komisijo, naj oceni tveganja, 
povezana s športnimi stavami, kot so stave 
na strele iz kota, proste strele, mete iz outa
in rumene kartone;

Or. en
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Predlog spremembe 422
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 18 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18e. poziva Komisijo, naj uvede evropski 
sistem obveščanja regulatorjev stav za 
hitro izmenjavo informacij o dogovorjenih 
športnih prireditvah;

Or. en

Predlog spremembe 423
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 18 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18e. podpira tekoča pogajanja pod 
okriljem Sveta Evrope o osnutku 
mednarodnega sporazuma za 
preprečevanje manipuliranja športnih 
tekmovanj;

Or. fr

Predlog spremembe 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 18 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18f. poudarja, da prirejanje izidov tekem 
ni vedno povezano s stavami in da je treba 
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obravnavati tudi to stran prirejanja izidov 
tekem, ki ni povezana s stavami in prav 
tako predstavlja težavo pri integriteti 
športa;
(Na primer italijanski škandal prirejanja 
izidov v nogometu, ki ni bil povezan s 
stavami, temveč usmerjen v osvojitev 
naslova in pridobitev pravih sodnikov za 
tekme.)

Or. en

Predlog spremembe 425
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da lahko določene vrste 
modelov iger na srečo predstavljajo večje 
tveganje kot druge, kar zadeva integriteto 
športa in osebe;
poziva k zakonski ureditvi ali prepovedi 
nevarnih oblik iger na srečo po oceni, 
izvedeni na ravni vsake države članice.

Or. en


