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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en 

de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese 

politieke partijen en Europese politieke stichtingen 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0481), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0307/2017), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2017 over de financiering van politieke partijen en 

politieke stichtingen op Europees niveau1, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies in de vorm van 

amendementen van de Commissie begrotingscontrole (A8-0373/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Met het oog op transparantie en ter 

versterking van enerzijds het toezicht op en 

de democratische verantwoordingsplicht 

van de Europese politieke partijen en 

anderzijds de banden tussen Europese 

maatschappelijke organisaties en de 

(5) Met het oog op transparantie en ter 

versterking van enerzijds het toezicht op en 

de democratische verantwoordingsplicht 

van de Europese politieke partijen en 

anderzijds de banden tussen Europese 

maatschappelijke organisaties en de 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0274. 
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instellingen van de Unie, met name het 

Europees Parlement, dient aan de toegang 

tot financiering uit de algemene begroting 

van de Europese Unie de voorwaarde te 

worden verbonden dat het programma en 

het logo van de betrokken Europese 

politieke partij door de daarbij aangesloten 

partijen worden bekendgemaakt en dat 

informatie wordt verstrekt betreffende de 

genderverdeling van de kandidaten bij de 

meest recente verkiezingen voor het 

Europees Parlement en de in het Europees 

Parlement zitting hebbende leden. 

instellingen van de Unie, met name het 

Europees Parlement, dient aan de toegang 

tot financiering uit de algemene begroting 

van de Europese Unie de voorwaarde te 

worden verbonden dat het programma en 

het logo van de betrokken Europese 

politieke partij door de daarbij aangesloten 

partijen op omvattende, betrouwbare en 

gebruikersvriendelijke wijze worden 

bekendgemaakt en dat informatie wordt 

verstrekt betreffende de genderverdeling 

van de kandidaten bij de meest recente 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

en de in het Europees Parlement zitting 

hebbende leden. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Overweging 12 

 

Bestaande tekst  Amendement 

 -1. Overweging 12 wordt vervangen 

door: 

(12) Europese politieke partijen en 

daaraan verbonden Europese politieke 

stichtingen die als zodanig op Unieniveau 

erkenning willen in de vorm van een 

Europese rechtsstatus en middelen uit de 

algemene begroting van de Europese Unie 

willen ontvangen, dienen bepaalde 

beginselen in acht te nemen en aan 

bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Europese politieke partijen en daaraan 

verbonden Europese politieke stichtingen 

dienen met name de waarden te 

eerbiedigen waarop de Unie berust, zoals 

bedoeld in artikel 2 VEU. 

"(12) Europese politieke partijen en 

daaraan verbonden Europese politieke 

stichtingen die als zodanig op Unieniveau 

erkenning willen in de vorm van een 

Europese rechtsstatus en middelen uit de 

algemene begroting van de Europese Unie 

willen ontvangen, dienen bepaalde 

beginselen in acht te nemen en aan 

bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Europese politieke partijen en daaraan 

verbonden Europese politieke stichtingen 

dienen met name, en in het bijzonder in 

hun programma en activiteiten, de 

waarden te eerbiedigen waarop de Unie 

berust, zoals bedoeld in artikel 2 VEU, te 

weten eerbied voor de menselijke 

waardigheid, vrijheid, democratie, 

gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 

van de mensenrechten, waaronder de 

rechten van personen die tot minderheden 
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behoren." 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

 Overweging 30 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 bis. De volgende overweging 30 bis 

(nieuw) wordt ingevoegd: 

 (30 bis)  In de context van de 

financiering van Europese politieke 

partijen en Europese politieke stichtingen 

heeft het Europees Openbaar Ministerie 

(EOM) tot taak overeenkomstig de 

bepalingen en procedures van 

Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 

strafbare feiten te onderzoeken die de 

financiële belangen van de Unie schaden, 

als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/1371 

van het Europees Parlement en de Raad. 

De verplichting van artikel 24 van 

Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 

om strafbare gedragingen die binnen de 

bevoegdheid van het EOM vallen aan het 

EOM te melden, geldt ook voor de 

Autoriteit voor Europese politieke partijen 

en Europese politieke stichtingen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis.  In artikel 3, lid 1, wordt de 

volgende letter ingevoegd: 

 "b bis) de bij haar aangesloten partijen 

mogen geen lid zijn van een andere 

Europese politieke partij;"; 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 1 ter.  Artikel 10, lid 3, eerste alinea, 

wordt vervangen door: 

"Het Europees Parlement, de Raad of de 

Commissie kan bij de Autoriteit een 

verzoek indienen tot verificatie van de 

naleving door een specifieke Europese 

politieke partij of Europese politieke 

stichting van de in artikel 3, lid 1, onder c) 

en artikel 3, lid 2, onder c), vastgelegde 

voorwaarden. In dergelijke gevallen en in 

de in artikel 16, lid 3, onder a), bedoelde 

gevallen, vraagt de Autoriteit het 

overeenkomstig artikel 11 opgerichte 

comité van onafhankelijke vooraanstaande 

personen om advies ter zake. Het comité 

brengt zijn advies binnen twee maanden 

uit." 

"Het Europees Parlement, op eigen 

initiatief of naar aanleiding van een met 

redenen omkleed verzoek van een groep 

burgers, overeenkomstig de toepasselijke 

bepalingen van zijn Reglement, de Raad 

of de Commissie kan bij de Autoriteit een 

verzoek indienen tot verificatie van de 

naleving door een specifieke Europese 

politieke partij of Europese politieke 

stichting van de in artikel 3, lid 1, onder c) 

en artikel 3, lid 2, onder c), vastgelegde 

voorwaarden. In dergelijke gevallen en in 

de in artikel 16, lid 3, onder a), bedoelde 

gevallen, vraagt de Autoriteit het 

overeenkomstig artikel 11 opgerichte 

comité van onafhankelijke vooraanstaande 

personen om advies ter zake. Het comité 

brengt zijn advies binnen twee maanden 

uit." 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=nl 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 18 – lid 3 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3 bis. Een Europese politieke partij voegt 

bij haar verzoek bewijsstukken toe waaruit 

blijkt dat de bij haar aangesloten partijen, 

gedurende de twaalf maanden die aan de 

3 bis. Een Europese politieke partij voegt 

bij haar verzoek bewijsstukken toe waaruit 

blijkt dat de meerderheid of in ieder geval 

ten minste zeven van de bij haar 
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indiening van het verzoek voorafgaan, op 

hun website ononderbroken het politieke 

programma en het logo van de Europese 

politieke partij hebben geplaatst, en 

verstrekt ten aanzien van elke bij de 

Europese politieke partij aangesloten partij 

informatie betreffende de genderverdeling 

van de kandidaten bij de meest recente 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

en van de leden die zitting hebben in het 

Europees Parlement.  

aangesloten partijen gedurende de twaalf 

maanden die aan de indiening van het 

verzoek voorafgaan, op hun website 

ononderbroken en op omvattende, 

betrouwbare en gebruikersvriendelijke 

wijze het politieke programma en het logo 

van de Europese politieke partij hebben 

geplaatst. Daarnaast worden Europese 

politieke partijen aangespoord om bij hun 

verzoek ten aanzien van elke bij de 

Europese politieke partij aangesloten partij 

informatie te verstrekken betreffende de 

genderverdeling van de kandidaten bij de 

meest recente verkiezingen voor het 

Europees Parlement en van de leden die 

zitting hebben in het Europees Parlement. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

 Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 19 – lid 1 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– 5 % wordt gelijkelijk verdeeld over 

de begunstigde Europese politieke partijen; 

– 20 % wordt gelijkelijk verdeeld 

over de begunstigde Europese politieke 

partijen; 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 19 – lid 1 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

–  95 % wordt in verhouding tot het 

aantal gekozen leden in het Europees 

Parlement over de begunstigde Europese 

politieke partijen verdeeld. 

–  90 % wordt over de begunstigde 

Europese politieke partijen verdeeld in 

verhouding tot het aantal gekozen leden in 

het Europees Parlement die lid zijn van een 

Europese politieke partij. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 27 – lid 1 – letter b bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b bis)  indien de partij of de stichting in 

kwestie ten tijde van de registratie niet 

voldeed aan een of meer van de 

voorwaarden van artikel 3, lid 1 of lid 2, 

en zij door middel van onjuiste of 

onvolledige informatie in verband met die 

voorwaarden het besluit tot registratie 

heeft verkregen; een besluit tot 

schrapping van de partij of de stichting uit 

het register wordt vastgesteld binnen een 

redelijke termijn na het tijdstip waarop de 

Autoriteit zich ervan had kunnen 

vergewissen dat de partij of de stichting in 

kwestie niet aan de desbetreffende 

voorwaarde(n) voldeed; 

b bis)  indien het besluit tot registratie van 

de partij of stichting in kwestie berust op 

onjuiste of misleidende informatie 

waarvoor de verzoekende partij 

verantwoordelijk is of indien het besluit 

met bedrog is verkregen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 30 – lid 2 – alinea 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 bis) Artikel 30, lid 2, tweede alinea, 

wordt vervangen door: 

Ingeval van dergelijke beëindiging blijven 

betalingen door de ordonnateur van het 

Europees Parlement beperkt tot de 

werkelijk door de Europese politieke partij 

of de Europese politieke stichting gedane 

subsidiabele uitgaven tot aan de datum 

waarop het besluit tot beëindiging in 

werking treedt. 

Ingeval van dergelijke beëindiging blijven 

betalingen door de ordonnateur van het 

Europees Parlement beperkt tot de door de 

Europese politieke partij gemaakte 

vergoedbare kosten of de door de 

Europese politieke stichting gemaakte 

subsidiabele kosten tot aan de datum 

waarop het besluit tot beëindiging in 

werking treedt.  
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Motivering 

Door te verwijzen naar "vergoedbare kosten" wordt aangesloten bij artikel 204 octies van het 

Financieel Reglement (vert.: geldt niet voor het Nederlands) en artikel 17, leden 4 en 5, van 

Verordening 1141/2014. Dit is in dit kader de juiste term. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 32 – alinea 1 – letter j bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis) In artikel 32, lid 1, wordt de 

volgende letter ingevoegd:  

 "j bis) een bijgewerkte lijst van leden van 

het Europees Parlement die lid zijn van 

een Europese politieke partij."; 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vijf jaar nadat deze verordening van 

toepassing is geworden, brengt het 

Europees Parlement, na raadpleging van de 

Autoriteit, verslag uit over de toepassing 

van deze verordening en over de 

gefinancierde activiteiten. Eventuele in het 

statuut en de financieringsstelsels aan te 

brengen wijzigingen worden in het verslag 

vermeld. 

Aan het einde van het derde jaar nadat 

deze verordening van toepassing is 

geworden en vervolgens na elke vijf jaar 

brengt het Europees Parlement, na 

raadpleging van de Autoriteit, verslag uit 

over de toepassing van deze verordening 

en over de gefinancierde activiteiten. 

Eventuele in het statuut en de 

financieringsstelsels aan te brengen 

wijzigingen worden in het verslag vermeld. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 40 bis – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot verzoeken om 

financiering voor het begrotingsjaar 2019 

en in afwijking van artikel 18, lid 3 bis, 

verzoekt de ordonnateur van het Europees 

Parlement een Europese politieke partij, 

voordat hij over een verzoek om 

financiering beslist, om verstrekking van 

bewijsstukken waaruit blijkt dat de bij haar 

aangesloten partijen, gedurende een 

periode die aanvangt één maand na de 

inwerkingtreding van Verordening (EU, 

Euratom) 2018/XXX, op hun website 

ononderbroken het politieke programma en 

het logo van de Europese politieke partij 

hebben geplaatst, en ten aanzien van elke 

bij de Europese politieke partij aangesloten 

partij om verstrekking van informatie 

betreffende de genderverdeling van de 

kandidaten bij de meest recente 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

en van de leden die zitting hebben in het 

Europees Parlement. 

Met betrekking tot verzoeken om 

financiering voor het begrotingsjaar 2019 

en in afwijking van artikel 18, lid 3 bis, 

verzoekt de ordonnateur van het Europees 

Parlement een Europese politieke partij, 

voordat hij over een verzoek om 

financiering beslist, om verstrekking van 

bewijsstukken waaruit blijkt dat de 

meerderheid of in ieder geval ten minste 

zeven van de bij haar aangesloten partijen, 

gedurende een periode die aanvangt één 

maand na de inwerkingtreding van 

Verordening (EU, Euratom) 2018/XXX, op 

hun website ononderbroken het politieke 

programma en het logo van de Europese 

politieke partij hebben geplaatst, en ten 

aanzien van elke bij de Europese politieke 

partij aangesloten partij om verstrekking 

van informatie betreffende de 

genderverdeling van de kandidaten bij de 

meest recente verkiezingen voor het 

Europees Parlement en van de leden die 

zitting hebben in het Europees Parlement. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 40 bis – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Europese politieke partijen die 

vóór [de datum waarop Verordening (EU) 

2018/... (de wijzigingsverordening) van 

toepassing wordt] geregistreerd zijn, 

dienen uiterlijk 31 december 2018 

documenten in waaruit blijkt dat zij 
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voldoen aan de in artikel 3, lid 1, onder b) 

en b bis), genoemde voorwaarden. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 40 bis – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De Autoriteit schrapt een 

Europese politieke partij en de daaraan 

verbonden Europese stichting uit het 

register als de betrokken partij binnen de 

in lid 1 bis genoemde termijn niet 

aantoont dat zij aan de in artikel 3, lid 1, 

onder b) en b bis) genoemde voorwaarden 

voldoet. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 De vóór de inwerkingtreding van deze 

verordening toepasselijke bepalingen van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 

1141/2014 blijven evenwel in 

ongewijzigde vorm van toepassing op 

rechtshandelingen en vastleggingen met 

betrekking tot de financiering van 

politieke partijen en politieke stichtingen 

op Europees niveau die zijn vastgesteld 

voor het begrotingsjaar 2018. 

Motivering 

Met het oog op de rechtszekerheid. Procedures die al in 2017 gestart zijn dienen onder de 

bestaande, nog niet gewijzigde verordening te vallen. 
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23.11.2017 

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN 
 VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie constitutionele zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de 

Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke 

partijen en Europese politieke stichtingen 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

Namens de Begrotingscommissie: Ingeborg Gräßle (voorzitter) 

 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie dient bij de bevoegde Commissie constitutionele zaken 

onderstaande amendementen in: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Op grond van de 

verordening tot instelling van het EOM 

beperkt de materiële bevoegdheid van het 

EOM zich tot strafbare feiten die de 

financiële belangen van de Unie schaden. 

Het takenpakket van het EOM dient 

derhalve te bestaan in het opsporen, 

vervolgen en voor de rechter brengen van 

de daders van de in Richtlijn (EU) 

2017/1371 van het Europees Parlement en 

de Raad van 5 juli 20171 bis genoemde 

strafbare feiten die de financiële belangen 

van de Unie schaden en van daarmee 
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onlosmakelijk verbonden strafbare feiten. 

 _________________ 

 1 bis Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 juli 

2017 betreffende de strafrechtelijke 

bestrijding van fraude die de financiële 

belangen van de Unie schaadt (PB L 198 

van 28.7.2017, blz. 29). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) Om ervoor te zorgen dat 

wordt voldaan aan de voorschriften van 

deze verordening inzake de financiering 

en uitgaven van Europese politieke 

partijen en Europese politieke stichtingen 

en inzake andere onderwerpen is het 

noodzakelijk doeltreffende 

controlemechanismen in het leven te 

roepen. De Autoriteit, de ordonnateur van 

het Europees Parlement en de lidstaten 

moeten daarom samenwerken en alle 

benodigde informatie uitwisselen. 

Daarnaast moeten zij praktische 

regelingen overeenkomen die 

gemeenschappelijke regels bevatten 

inzake de bescherming van 

klokkenluiders. Voorts moet 

samenwerking tussen de autoriteiten van 

de lidstaten gestimuleerd worden, om een 

effectieve en efficiënte controle van de 

verplichtingen uit hoofde van het 

toepasselijke nationale recht te 

waarborgen. Met het oog op de follow-up 

van besluiten van de Autoriteit, moeten 

ook OLAF en het EOM betrokken worden 

bij de uitwisseling van informatie. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 25 – lid 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Aan artikel 25 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 7 bis. Als in een of meer lidstaten die 

deelnemen aan de nauwere 

samenwerking bij de instelling van het 

EOM strafbare feiten worden gepleegd 

waardoor de financiële belangen van de 

Unie worden geschaad, als bedoeld in 

Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 juli 

2017, wordt het EOM ingeschakeld om 

een onderzoek in te stellen in 

overeenstemming met de voorwaarden die 

zijn neergelegd in Verordening (EU) nr. 

.../... [PB - gelieve het nummer van de 

verordening betreffende het EOM in te 

voegen.]; 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 28 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (5 bis) Artikel 28, lid 2, wordt vervangen 

door: 

(2) Zij maken tevens afspraken over de 

praktische regelingen voor deze 

uitwisseling van informatie, en stellen 

daarbij onder andere regels vast inzake de 

bekendmaking van vertrouwelijke 

informatie of bewijs en de samenwerking 

tussen lidstaten. 

(2) Zij maken tevens afspraken over de 

praktische regelingen voor deze 

uitwisseling van informatie, en stellen 

daarbij onder andere regels vast inzake de 

bekendmaking van vertrouwelijke 

informatie of bewijs, de bescherming van 

klokkenluiders en de samenwerking tussen 

lidstaten." 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 28 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (5 ter) Artikel 28, lid 4, wordt vervangen 

door: 

(4) De Autoriteit stelt de ordonnateur 

van het Europees Parlement in kennis van 

besluiten die zij heeft genomen met 

betrekking tot sancties, teneinde 

laatstgenoemde in staat te stellen hieraan 

een passend vervolg te geven 

overeenkomstig het Financieel Reglement. 

(4) De Autoriteit stelt de ordonnateur 

van het Europees Parlement in kennis van 

besluiten die zij heeft genomen met 

betrekking tot sancties, teneinde 

laatstgenoemde in staat te stellen hieraan 

een passend vervolg te geven 

overeenkomstig het Financieel Reglement. 

In voorkomend geval informeert de 

Autoriteit ook OLAF en het EOM, zodat 

deze organen in dat kader ook een 

onderzoek kunnen instellen; 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw) 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 30 – lid 2 – alinea 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (5 quater) In artikel 30, lid 2, wordt de 

tweede alinea vervangen door: 

Ingeval van dergelijke beëindiging blijven 

betalingen door de ordonnateur van het 

Europees Parlement beperkt tot de 

werkelijk door de Europese politieke partij 

of de Europese politieke stichting gedane 

subsidiabele uitgaven tot aan de datum 

waarop het besluit tot beëindiging in 

werking treedt. 

Ingeval van dergelijke beëindiging blijven 

betalingen door de ordonnateur van het 

Europees Parlement beperkt tot de door de 

Europese politieke partij gemaakte 

vergoedbare kosten of door de Europese 

politieke stichting gemaakte subsidiabele 

kosten tot aan de datum waarop het besluit 

tot beëindiging in werking treedt. " 

Motivering 

Door te verwijzen naar "vergoedbare kosten" wordt aangesloten bij artikel 204 octies van het 

Financieel Reglement ("kosten die voor vergoeding in aanmerking komen") en artikel 17, 
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leden 4 en 5, van Verordening 1141/2014. Dit is in dit kader de juiste term. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 De vóór de inwerkingtreding van deze 

verordening toepasselijke bepalingen van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 

1141/2014 blijven evenwel in 

ongewijzigde vorm van toepassing op 

rechtshandelingen en vastleggingen met 

betrekking tot de financiering van 

politieke partijen en politieke stichtingen 

op Europees niveau die zijn vastgesteld 

voor het begrotingsjaar 2018. 

Motivering 

Met het oog op de rechtszekerheid. Procedures die al in 2017 gestart zijn dienen onder de 

bestaande, nog niet gewijzigde verordening te vallen. 
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