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Amendement  386Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. erkent dat er vooruitgang is geboekt 

wat betreft de transparantie bij 

handelsbesprekingen, maar herhaalt dat 

deze vorderingen met betrekking tot het 

TTIP-dossier navolging moeten vinden in 

alle handelsbesprekingen; 

39. erkent dat er vooruitgang is geboekt 

wat betreft de transparantie bij 

handelsbesprekingen; dringt erop aan dat 

deze vorderingen met betrekking tot het 

TTIP-dossier navolging vinden in alle 

handelsbesprekingen; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Esteban González Pons, Tomáš Zdechovský, Paulo 

Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. erkent dat er vooruitgang is geboekt 

wat betreft de transparantie bij 

handelsbesprekingen, maar herhaalt dat 

deze vorderingen met betrekking tot het 

TTIP-dossier navolging moeten vinden in 

alle handelsbesprekingen; 

39. is ingenomen met de vooruitgang wat 

betreft de transparantie bij 

handelsbesprekingen en met de 

inspanningen van de Commissie om te 

zorgen voor meer openheid; erkent dat de 

procedure voor de TTIP-

onderhandelingen nu een van de meest 

transparante procedures voor openbare 

internationale onderhandelingen ooit is; 

heeft er tegelijkertijd begrip voor dat een 

bepaalde mate van vertrouwelijkheid in 

het onderhandelingsproces vaak 

noodzakelijk is voor het welslagen ervan; 

Or. en 

 

Amendement  388 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Pedro Silva Pereira, Sylvie 
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Guillaume 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. dringt er bij de Raad op aan de 

onderhandelingsmandaten voor 

internationale handelsbesprekingen 

openbaar te maken; 

Or. en 

 

Amendement  389 

Franck Proust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. is van mening dat de Europese 

Commissie het belang van transparantie 

begrepen heeft wegens de belangrijke 

controlebevoegdheid van het Europees 

Parlement bij de follow-up van de 

onderhandelingen en de ratificatie van 

handelsovereenkomsten; 

Or. fr 

 

Amendement  390 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

Schrappen 
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geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees 

Parlement en nationale parlementen, 

evenals maatschappelijke organisaties en 

het bredere publiek, hieromtrent 

aanbevelingen kunnen doen vóór de 

onderhandelingen worden afgerond en er 

geen ruimte meer is voor commentaar en 

de overeenkomst wordt geratificeerd; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Jean-Marie Cavada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; 

Or. fr 

 

Amendement  392 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 
onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; 

40. is van mening dat de Commissie haar 

onderhandelingsmandaten en alle relevante 

teksten met betrekking tot de 

onderhandelingen waarbij zij betrokken 

is, openbaar moet maken, voorzover haar 

onderhandelingspositie daardoor niet 

wordt verzwakt; acht het wenselijk dat het 

Europees Parlement en nationale 

parlementen, evenals maatschappelijke 

organisaties en het bredere publiek, 

hieromtrent aanbevelingen kunnen doen 

vóór de onderhandelingen worden 

afgerond en er geen ruimte meer is voor 

commentaar en de overeenkomst wordt 

geratificeerd; 

Or. de 

 

Amendement  393 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent 

aanbevelingen kunnen doen vóór de 
onderhandelingen worden afgerond en er 

geen ruimte meer is voor commentaar en 

40. is van mening dat de Commissie 

wanneer zij internationale besprekingen 

voert, vóór het begin van de 

onderhandelingen de 

onderhandelingsmandaten openbaar moet 

maken, zodat het Europees parlement, de 

nationale parlementen en de burgers 

hiervan kennis kunnen nemen; verzoekt 

de Commissie het publiek toegang te 

verschaffen tot de andere, met deze 
onderhandelingen verband houdende 

documenten, zodra deze openbaarmaking 

geen invloed meer kan hebben op het 

verloop van de onderhandelingen noch de 

Europese belangen kan schaden;  
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de overeenkomst wordt geratificeerd; 

Or. fr 

 

Amendement  394 

Franck Proust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees 

Parlement en nationale parlementen, 

evenals maatschappelijke organisaties en 

het bredere publiek, hieromtrent 

aanbevelingen kunnen doen vóór de 

onderhandelingen worden afgerond en er 

geen ruimte meer is voor commentaar en 

de overeenkomst wordt geratificeerd; 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij internationale besprekingen 

voert, naar eigen goeddunken zoveel 

mogelijk documenten inzake de 

onderhandelingsrondes moeten 

verstrekken ten einde een betere 

begeleiding van de andere Europese 

instellingen mogelijk te maken zonder 

echter de strategische belangen van de 

Europese Unie in gevaar te brengen; 

Or. fr 

 

Amendement  395 

Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten en alle 

onderhandelingsstandpunten voorafgaand 

aan iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 
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onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; onderstreept dat de 

Commissie de onderhandelingspartners er 

eveneens van moet overtuigen de 

transparantie van hun kant te vergroten, 

zodat dit een wederkerig proces blijft 

waarbij de onderhandelingspositie van de 

EU niet wordt aangetast; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Sylvie Guillaume 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert alle 

onderhandelingsstandpunten en alle 

verzoeken en voorstellen voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; onderstreept dat de 

Commissie de onderhandelingspartners er 

eveneens van moet overtuigen de 

transparantie van hun kant te vergroten, 

zodat dit een wederkerig proces blijft 

waarbij de onderhandelingspositie van de 

EU niet wordt aangetast; 

Or. en 
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Amendement  397 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent 

aanbevelingen kunnen doen vóór de 

onderhandelingen worden afgerond en er 

geen ruimte meer is voor commentaar en 

de overeenkomst wordt geratificeerd; 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, 

alle relevante teksten beschikbaar moet 

maken voor het Europees Parlement, 

indien noodzakelijk en terdege 

onderbouwd in vertrouwelijke vorm, 

zonder het risico de onderhandelingen in 

gevaar te brengen en voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde, zodat het 

Europees Parlement hieromtrent 

aanbevelingen kan doen vóór de 

onderhandelingen worden afgerond en er 

geen ruimte meer is voor commentaar en 

de overeenkomst wordt geratificeerd 

Or. en 

Amendement  398 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

40. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert,(a) 

voorafgaand aan de onderhandelingen 

gedetailleerde agenda's van de 

onderhandelingsronden moet publiceren 

en gedetailleerde verslagen van de ronden 

na afloop ervan, teneinde het publiek op 

de hoogte te houden van de voortgang van 

de onderhandelingen, (b) de 

onderhandelingsmandaten, alle 

onderhandelingsstandpunten, alle 
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bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd; 

verzoeken en voorstellen, en alle 

geconsolideerde ontwerpen van 

onderhandelingsteksten voorafgaand aan 

iedere onderhandelingsronde openbaar 

moet maken, zodat het Europees Parlement 

en nationale parlementen, evenals 

maatschappelijke organisaties en het 

bredere publiek, hieromtrent aanbevelingen 

kunnen doen vóór de onderhandelingen 

worden afgerond en er geen ruimte meer is 

voor commentaar en de overeenkomst 

wordt geratificeerd, (c) een lijst moet 

publiceren van alle vergaderingen die 

worden gehouden met het Europees 

Parlement en de lidstaten alsook met 

derden (inclusief individuele bedrijven en 

lobbygroepen van bedrijfstakken) in 

verband met de onderhandelingen. Deze 

lijst moet onder meer volledige 

transparantie geven over de datum van de 

vergaderingen, de deelnemers en de 

besproken onderwerpen, (d) alle van 

derden ontvangen suggesties inzake de 

onderhandelingen openbaar moet maken, 

met inbegrip van suggesties in het kader 

van openbare raadplegingen, waarbij 

volledige transparantie moet worden 

betracht met betrekking tot de manier 

waarop deze suggesties zijn behandeld 

(middels een gedetailleerd 

analyseverslag), zodat het publiek kan 

beoordelen met welke suggesties rekening 

is gehouden en in welke mate, (e) volledig 

transparant moet zijn over het 

lidmaatschap en de activiteiten van alle 

adviesorganen in het kader van de 

handelsbesprekingen van de EU, ook over 

de sectorspecifieke werkgroepen inzake 

markttoegang, (f) erop aan moet dringen 

dat onderhandelingspartners soortgelijke 

stappen zetten om onderhandelingen 

transparanter te maken; 

(gebaseerd op de inbreng van Corporate 

Europe Observatory (CEO)) 

Or. en 
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Amendement  399 

Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. is van mening dat de Commissie, 

wanneer zij handelsbesprekingen voert, 

het onderhandelingsmandaat openbaar 

moet maken; 

Or. en 

 

Amendement  400 

Franck Proust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. dringt er bij de Commissie op met een 

voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle handelsbesprekingen 

worden vastgelegd; 

Schrappen 

 (Aangezien elke onderhandeling anders is, 

is het onmogelijk een en dezelfde methode 

toe te passen, op gevaar af de verdediging 

van de handelsbelangen van de Europese 

Unie in de weg te staan. 

Or. fr 

 

Amendement  401 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. dringt er bij de Commissie op met een 41. dringt er bij de Commissie op aan met 
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voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle handelsbesprekingen 

worden vastgelegd; 

een voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle onderhandelingen 

worden vastgelegd; 

Or. de 

 

Amendement  402 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. dringt er bij de Commissie op aan met 

een voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle handelsbesprekingen 

worden vastgelegd; 

41. beveelt de Commissie aan deze 

beginselen op te nemen in een leidraad 

met goede praktijken die kan worden 

toegepast op toekomstige internationale 

onderhandelingen die door de Europese 

Unie worden gevoerd; 

Or. fr 

 

Amendement  403 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. dringt er bij de Commissie op met een 

voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle handelsbesprekingen 

worden vastgelegd; 

41. dringt er bij de Commissie op aan in 

2017 met een voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle handelsbesprekingen 

worden vastgelegd; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Pedro Silva 
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Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. dringt er bij de Commissie op met een 

voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle handelsbesprekingen 

worden vastgelegd; 

41. dringt er bij de Commissie op aan met 

een voorstel te komen voor een 

interinstitutioneel akkoord waarin deze 

beginselen voor alle handelsbesprekingen 

worden vastgelegd, zoals voorzien in 

punt 40 van het interinstitutioneel 

ontwerpakkoord "Beter wetgeven"; 

Or. en 

 

Amendement  405 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. Transparantie en 

verantwoordingsplicht op het gebied van 

overheidsuitgaven 

 is van mening dat de gegevens over de 

begroting en uitgaven binnen de EU 

transparant en controleerbaar moeten zijn 

door ze openbaar te maken, onder meer 

op het niveau van de lidstaten met het oog 

op gedeeld beheer; 

Or. en 

 

Amendement  406 

Siôn Simon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. herinnert de Commissie eraan dat 

toetreding tot het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens (EVRM) op grond 

van artikel 6 VEU verplicht is, en 

benadrukt dat hierdoor niet alleen de 

toegang tot mensenrechten verbetert, 

maar ook de controleerbaarheid van de 

EU-instellingen toeneemt; merkt op dat 

hier in het initiatiefverslag van het 

Europees Parlement van 20101a op in 

wordt gegaan en wijst op de 

extraterritoriale toepasselijkheid van het 

EVRM, die zou zorgen voor een betere 

controleerbaarheid van het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB), waar het 

Europees Hof van Justitie momenteel niet 

over de rechtsmacht beschikt om over 

kwesties op het gebied van het GBVB te 

oordelen, daar het een 

intergouvernementeel beleidsterrein is; 

 __________________ 

 1a Resolutie van het Europees Parlement 

van 19 mei 2010 over de institutionele 

aspecten van de toetreding van de 

Europese Unie tot het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden; Doc. 

P7_TA(2010)0184 (2009/2241/INI) 

Or. en 

 

Amendement  407 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. dringt aan op een grotere en 

gegarandeerde transparantie bij het 

sluiten van interinstitutionele 
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overeenkomsten, zodat een 

Commissievoorstel in een commissie van 

het Europees Parlement wordt behandeld 

en het Parlement daadwerkelijk kan 

deelnemen aan de onderhandelingen over 

een dergelijke overeenkomst; 

Or. pl 

Amendement  408 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. is ingenomen met de inspanningen 

van de Europese Commissie om het 

niveau van transparantie van de 

internationale onderhandelingen te 

vergroten, en om het mogelijk te maken 

het Europees Parlement naar behoren te 

informeren tijdens het gehele 

onderhandelingsproces; 

Or. fr 

Amendement  409 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

een Europese gedragscode inzake 

transparantie, integriteit en 

verantwoordingsplicht op te stellen, die 

moet dienen als richtsnoer voor het 

optreden van EU-vertegenwoordigers in 

internationale organisaties/organen; 

dringt aan op betere beleidscoherentie en 

coördinatie tussen de mondiale 

instellingen door middel van de invoering 

van veelomvattende normen voor 
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democratische legitimiteit, transparantie, 

verantwoordingsplicht en integriteit; is 

van mening dat de EU haar afvaardiging 

in multilaterale organisaties/organen 

moet stroomlijnen en codificeren om de 

betrokkenheid en de invloed van de Unie 

in deze organen, evenals de wetgeving die 

zij via democratische weg heeft 

aangenomen, transparanter te maken en 

de integriteit en verantwoordingsplicht te 

vergroten; dringt aan op de vaststelling 

van een interinstitutioneel akkoord ter 

formalisering van de dialogen tussen EU-

vertegenwoordigers en het Parlement met 

als doel richtsnoeren op te stellen voor de 

vaststelling en de coherentie van de 

Europese standpunten in de aanloop naar 

grote internationale onderhandelingen; 

(gebaseerd op het verslag inzake de rol van 

de EU in het kader van de internationale 

financiële, monetaire en regelgevende 

instellingen en organen (2015/2060(INI)), 

zoals goedgekeurd door ECON op 

18.2.2016) 

Or. en 

 

Amendement  410 

Jean-Marie Cavada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van 

de Ecofin-Raad en Eurotoppen 

transparanter moeten worden en dat 

hierover meer verantwoording moet 

worden afgelegd, onder meer door 

publicatie van de desbetreffende notulen; 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, de Ecofin-Raad en Eurotoppen 

transparanter moeten worden en dat 

hierover meer verantwoording moet 

worden afgelegd, onder meer door 

publicatie van de desbetreffende notulen; 

Or. fr 



 

AM\1087939NL.doc 17/43 PE578.568v01-00 

 NL 

Amendement  411 

Constance Le Grip 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen transparanter 

moeten worden en dat hierover meer 

verantwoording moet worden afgelegd, 

onder meer door publicatie van de 

desbetreffende notulen; 

42. is van mening dat de transparantie van 

besluiten die worden genomen in het kader 

van de Eurogroep, het Economisch en 

Financieel Comité, vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen moet worden 

vergroot; 

Or. fr 

 

Amendement  412 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen transparanter 

moeten worden en dat hierover meer 

verantwoording moet worden afgelegd, 

onder meer door publicatie van de 

desbetreffende notulen; 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad, Eurotoppen of tijdens de 

voorbereiding van onderhandelingen, 

bijv. in verband met de afgelopen 

klimaattop in Parijs, voortaan zo 

transparant mogelijk moeten zijn, zonder 

de onderhandelingspositie van de 

Europese Unie te verzwakken, en dat 

hierover naar behoren verantwoording 

moet worden afgelegd; 

Or. de 
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Amendement  413 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van 

de Ecofin-Raad en Eurotoppen 

transparanter moeten worden en dat 

hierover meer verantwoording moet 

worden afgelegd, onder meer door 

publicatie van de desbetreffende notulen; 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen in het kader van de Eurogroep, 

het Economisch en Financieel Comité, de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen zo transparant 

mogelijk moeten worden en dat hierover 

zoveel mogelijk verantwoording moet 

worden afgelegd, onder meer door 

publicatie van de desbetreffende notulen; 

Or. fr 

 

Amendement  414 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen transparanter 

moeten worden en dat hierover meer 

verantwoording moet worden afgelegd, 

onder meer door publicatie van de 

desbetreffende notulen; 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen waar nodig 

moeten worden geïnstitutionaliseerd, 
transparanter moeten worden en dat 

hierover meer verantwoording moet 

worden afgelegd, onder meer door 

publicatie van de desbetreffende agenda's 

en notulen alsook, waar mogelijk, door 

webstreaming ervan; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Herbert Reul, Esteban González Pons, Tomáš 
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Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen transparanter 

moeten worden en dat hierover meer 

verantwoording moet worden afgelegd, 

onder meer door publicatie van de 

desbetreffende notulen; 

42. is van mening dat besluiten die worden 

genomen of voorbereid in het kader van de 

Eurogroep, het Economisch en Financieel 

Comité, "informele" vergaderingen van de 

Ecofin-Raad en Eurotoppen zo transparant 

mogelijk moeten worden, waarbij het 

juiste evenwicht moet worden gevonden 

tussen de wenselijke transparantie en de 

noodzakelijke gegevensbescherming; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Transparantie en verantwoordingsplicht 

betreffende de EU-begroting 

Or. en 

 

Amendement  417 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 bis. wijst erop dat in 2014 in het totaal 

40 zaken met betrekking tot EU-

medewerkers en leden van de instellingen 

werden afgerond; onderstreept dat dit een 

gering aantal is waaruit blijkt dat fraude 
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en corruptie binnen de EU-instellingen 

niet endemisch van aard is[1a ]; 

 __________________ 

 1a Het verslag van OLAF 2014 – 

Vijftiende verslag van het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding, 1 januari 

tot en met 31 december 2014 

Or. en 

Amendement  418 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 ter. wijst erop dat het grootste aantal 

door OLAF gemelde mogelijke 

fraudezaken in 2014 betrekking hebben 

op het gebruik van Europese 

structuurfondsen (549 van de 1417 

aantijgingen); onderstreept dat OLAF in 

2014 de financiële terugvordering heeft 

aanbevolen van 476,5 miljoen EUR aan 

structuurfondsen; wijst erop dat naar 

aanleiding van OLAF's aanbevelingen in 

2014 22,7 miljoen EUR door de 

autoriteiten werd teruggevorderd; roept de 

lidstaten op prioriteit te geven aan de 

correcte toewijzing van EU-middelen en 

er alles aan te doen om deze middelen 

terug te vorderen wanneer zij niet goed 

zijn toegewezen[1bis]; 

 __________________ 

 1bis Het verslag van OLAF 2014, 

Vijftiende verslag van het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding, 1 januari 

tot en met 31 december 2014 

Or. en 

Amendement  419 

Sven Giegold 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

met een herziening van de zogenoemde 

sixpack en twopack te komen teneinde het 

Europees Parlement meer 

controlebevoegdheden toe te kennen met 

betrekking tot de goedkeuring van de 

belangrijkste documenten van het 

Europees Semester , en in het bijzonder 

doeltreffende middelen om te waarborgen 

dat het subsidiariteitsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel worden 

geëerbiedigd; 

(gebaseerd op de inbreng van de Unie van 

Europese Federalisten) 

Or. en 

 

Amendement  420 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 ter (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 ter. is van mening dat de voorzitter van 

de Eurogroep geen verantwoording kan 

afleggen voor zijn Europese optreden 

wanneer hij tegelijkertijd over een 

nationaal mandaat beschikt; 

(gebaseerd op de inbreng van de Unie van 

Europese Federalisten) 

Or. en 

Amendement  421 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 42 quater (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 quater. dringt er bij de Eurogroep op 

aan het Europees Parlement te betrekken 

bij het toezicht op de tenuitvoerlegging 

van de contractuele voorwaarden die zijn 

overeengekomen met begunstigden van 

door het Europees Stabiliteitsmechanisme 

verstrekte financiële bijstand; 

(gebaseerd op de inbreng van de Unie van 

Europese Federalisten) 

Or. en 

 

Amendement  422 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. betreurt de bevinding van de 

Ombudsman dat de meeste EU-instellingen 

de regels ter bescherming van 

klokkenluiders nog niet naar behoren ten 

uitvoer hebben gelegd; wijst erop dat tot op 

heden alleen de Commissie, de 

Ombudsman en de Europese Rekenkamer 

dergelijke regels hebben vastgesteld; 

43. neemt kennis van de bevinding van de 

Ombudsman dat enkele EU-instellingen de 

regels ter bescherming van klokkenluiders 

nog niet naar behoren ten uitvoer hebben 

gelegd; wijst erop dat tot op heden het 

Europees Parlement, de Commissie, de 

Ombudsman en de Europese Rekenkamer 

dergelijke regels hebben vastgesteld; 

Or. en 

Amendement  423 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. betreurt de bevinding van de 

Ombudsman dat de meeste EU-instellingen 

43. betreurt de bevinding van de 

Ombudsman dat de meeste EU-instellingen 
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de regels ter bescherming van 

klokkenluiders nog niet naar behoren ten 

uitvoer hebben gelegd; wijst erop dat tot op 

heden alleen de Commissie, de 

Ombudsman en de Europese Rekenkamer 

dergelijke regels hebben vastgesteld; 

de regels ter bescherming van 

klokkenluiders nog niet naar behoren ten 

uitvoer hebben gelegd; wijst erop dat tot op 

heden alleen de Commissie, de 

Ombudsman en de Europese Rekenkamer 

dergelijke regels hebben vastgesteld; roept 

zijn Bureau op het personeelsstatuut te 

wijzigen teneinde klokkenluiders onder 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers beter te beschermen door 

beste praktijken vast te leggen, zodat 

ontslag zonder een toereikende 

schriftelijke, op bewijs gestoelde 

verklaring onmogelijk wordt; 

(gebaseerd op de inbreng van 

Transparency International en de 

desbetreffende schaduwvergadering) 

Or. en 

 

Amendement  424 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. betreurt de bevinding van de 

Ombudsman dat de meeste EU-

instellingen de regels ter bescherming van 

klokkenluiders nog niet naar behoren ten 

uitvoer hebben gelegd; wijst erop dat tot 

op heden alleen de Commissie, de 

Ombudsman en de Europese Rekenkamer 

dergelijke regels hebben vastgesteld; 

43. erkent dat klokkenluiders een 

belangrijke rol kunnen vervullen bij de 

bestrijding van corruptie en is ingenomen 

met de tot op heden geboekte voortgang 

bij hun bescherming; betreurt de 

bevinding van de Ombudsman dat de 

meeste EU-instellingen de regels ter 

bescherming van klokkenluiders nog niet 

naar behoren ten uitvoer hebben gelegd; 

Or. en 

Amendement  425 

Constance Le Grip 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 
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Ontwerpresolutie Amendement 

44. is van mening dat een doeltreffende 

bescherming van klokkenluiders een 

belangrijk wapen tegen corruptie vormt en 

herinnert derhalve aan zijn oproep aan de 

Commissie om een richtlijn inzake de 

bescherming van klokkenluiders op te 

stellen, met daarin voor heel Europa 

geldende beschermingsnormen; 

44. is van mening dat een doeltreffende 

bescherming van klokkenluiders een 

belangrijk wapen tegen corruptie vormt en 

herinnert derhalve aan zijn oproep aan de 

Commissie om een mededeling op te 

stellen met een evaluatie van de invoering 

van minimumnormen inzake de 

bescherming van klokkenluiders die in heel 

Europa van toepassing moeten zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  426 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. is van mening dat een doeltreffende 

bescherming van klokkenluiders een 

belangrijk wapen tegen corruptie vormt en 

herinnert derhalve aan zijn oproep aan de 

Commissie om een richtlijn inzake de 

bescherming van klokkenluiders op te 

stellen, met daarin voor heel Europa 

geldende beschermingsnormen; 

44. is van mening dat een doeltreffende 

bescherming van klokkenluiders een 

belangrijk wapen tegen corruptie vormt en 

dringt er daarom bij de lidstaten en de 

EU-instellingen op aan de bescherming 

van klokkenluiders op respectievelijk 

nationaal en EU-niveau te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  427 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. is van mening dat een doeltreffende 

bescherming van klokkenluiders een 

44. is van mening dat een doeltreffende 

bescherming van klokkenluiders een 
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belangrijk wapen tegen corruptie vormt en 

herinnert derhalve aan zijn oproep aan de 

Commissie om een richtlijn inzake de 

bescherming van klokkenluiders op te 

stellen, met daarin voor heel Europa 

geldende beschermingsnormen; 

belangrijk wapen tegen corruptie vormt en 

herinnert derhalve aan zijn oproep aan de 

Commissie om een mededeling inzake 

klokkenluiders op te stellen, gebaseerd op 

de evaluatie van regels op nationaal 

niveau, teneinde tot minimumregels voor 

klokkenluiders te komen; 

Or. en 

 

Amendement  428 

Morten Messerschmidt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 – punt 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (1) - betreurt het besluit van de Europese 

Commissie om een hoofdstuk over de EU-

instellingen te schrappen uit een verslag 

over corruptie in de lidstaten; 

 - brengt de toespraak van commissaris 

Malmström van maart 2013 in 

herinnering waarin zij erkent dat 

corruptie binnen de Europese Commissie 

en andere EU-instellingen een kwestie is 

die serieus genomen moet worden; 

 - dringt er bij de Commissie op aan een 

verslag op te stellen over corruptie binnen 

de EU-instellingen en daarbij te 

overwegen om de Groep van Staten tegen 

Corruptie (GRECO) van de Raad van 

Europa aan te stellen als mogelijke 

externe instelling die de corruptierisico's 

binnen de EU-instellingen op een 

objectieve manier kan evalueren; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 44 bis. verzoekt de Commissie om de 

maatregelen ten aanzien van discretie en 

uitsluiting met betrekking tot openbare 

aanbestedingen strikt toe te passen, 

waarbij telkens een grondig 

antecedentenonderzoek dient te worden 

verricht, en om de uitsluitingscriteria toe 

te passen om ondernemingen te weren als 

er sprake is van een belangenconflict, 

aangezien dit van essentieel belang is om 

de geloofwaardigheid van de instellingen 

te beschermen; 

Or. en 

Amendement  430 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 44 bis. is van mening dat klokkenluiders 

binnen de EU-instellingen te vaak met 

vervolging werden geconfronteerd in 

plaats van steun te ontvangen; dringt er 

bij de Commissie op aan een wijziging van 

de regelgeving betreffende de 

Ombudsman voor te stellen en haar 

eveneens de taak toe te kennen als een 

contactpunt te fungeren voor 

klokkenluiders die slecht zijn behandeld; 

verzoekt de Commissie met een voorstel te 

komen om de begroting van de 

Ombudsman op passende wijze te 

verhogen om de uitvoering van deze 

nieuwe veeleisende taak mogelijk te 

maken; 

Or. en 
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Amendement  431 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  432 

Constance Le Grip 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  433 

Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 
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Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  434 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  435 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 
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voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

voor het Europees Parlement een 

hoofdstuk moet worden opgenomen met 

een gedragscode voor partijen en 

verkiezingscoalities die aan de Europese 

verkiezingen deelnemen, waarin wordt 

bepaald dat het misdrijf van corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten leidt tot 

onverkiesbaarheid gedurende ten minste 

de twee termijnen volgende op de 

veroordeling; meent dat hierin voorts 

maatregelen moeten worden vastgesteld 

opdat verkozenen tegen wie een proces 

wegens corruptie is aangespannen, 

worden geschorst totdat het proces is 

afgehandeld; 

Or. es 

 

Amendement  436 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat de 

kandidaten binnen een partij in een 

geheime stemming en met voldoende 

inspraak van de leden moeten worden 

gekozen en dat personen die rechtsgeldig 

zijn veroordeeld voor corruptie die de 

financiële belangen van de EU schaadt of 

voor corruptie in een lidstaat, gedurende 

een gezien de ernst van het feit passende 

periode het passief kiesrecht verliezen; 

Or. de 

 

Amendement  437 

Marc Joulaud 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die de 

financiële belangen van de EU schaadt of 

binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement een bepaling 

moet worden opgenomen waarmee de 

mogelijkheid moet worden beperkt dat 
personen die definitief schuldig zijn 

bevonden aan corruptie ten nadele van de 

financiële belangen van de EU, zich 

verkiesbaar stellen; 

Or. fr 

 

Amendement  438 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die de 

financiële belangen van de EU schaadt of 

binnen de lidstaten zich gedurende de twee 

volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die, 

door een rechter in hoogste aanleg, 
schuldig zijn bevonden aan corruptie die de 

financiële belangen van de EU schaadt of 

binnen de lidstaten zich niet verkiesbaar 

mogen stellen voor het Europees 

Parlement ; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 
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Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die 

de financiële belangen van de EU schaadt 

of binnen de lidstaten zich gedurende de 

twee volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

45. is van mening dat de EU in het kader 

van de huidige herziening van de wet 

inzake verkiezingen voor het Europees 

Parlement, gelet op Richtlijn 93/109/EG 

van de Raad van 6 december 1993 tot 

vaststelling van de wijze van uitoefening 

van het actief en passief kiesrecht bij de 

verkiezingen voor het Europees 

Parlement ten behoeve van de burgers 

van de Unie die verblijven in een lidstaat 

waarvan zij geen onderdaan zijn, zich 

dient in te zetten voor de goedkeuring van 

gemeenschappelijke regels voor een 

tijdelijk verlies van het passief kiesrecht 

bij de verkiezingen voor het Europees 

Parlement voor personen die in een 

lidstaat strafrechtelijk zijn veroordeeld 

voor corruptie ten nadele van de 

financiële belangen van de EU; 

Or. de 

 

Amendement  440 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat bij de huidige 

herziening van de wet inzake verkiezingen 

voor het Europees Parlement de bepaling 

moet worden opgenomen dat personen die 

schuldig zijn bevonden aan corruptie die de 

financiële belangen van de EU schaadt of 

binnen de lidstaten zich gedurende de twee 

volgende termijnen van het Europees 

Parlement niet verkiesbaar mogen stellen; 

45. is van mening dat politieke partijen in 

de beste positie zijn om een bijdrage te 

leveren aan de bestrijding van corruptie 

en daarom op dit gebied een grotere rol 

moeten spelen door personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie op hoog 

niveau die de financiële belangen van de 

EU schaadt of binnen de lidstaten uit te 

sluiten van kieslijsten voor de Europese 

verkiezingen; 

Or. en 
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Amendement  441 

Constance Le Grip 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen die worden geleid door of 

eigendom zijn van personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie binnen de 

EU, gedurende ten minste drie jaar 

moeten worden uitgesloten van 

overheidsopdrachten van de Europese 

Unie en geen EU-subsidies mogen 

ontvangen; 

Schrappen 

Or. fr 

Amendement  442 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen die worden geleid door of 

eigendom zijn van personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie binnen de 

EU, gedurende ten minste drie jaar moeten 

worden uitgesloten van 

overheidsopdrachten van de Europese Unie 

en geen EU-subsidies mogen ontvangen; 

46. is van mening dat personen die in de 

EU rechtsgeldig zijn veroordeeld voor 

corruptie, of ondernemingen die worden 

geleid door personen die in het belang van 

hun onderneming een verantwoordelijke 

rol hebben gespeeld bij corruptie en 

daarvoor rechtsgeldig zijn veroordeeld, 

gedurende ten minste drie jaar moeten 

worden uitgesloten van 

overheidsopdrachten van de Europese Unie 

en geen EU-subsidies mogen ontvangen; 

Or. de 

Amendement  443 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46  
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Ontwerpresolutie Amendement 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen die worden geleid door of 

eigendom zijn van personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie binnen de EU, 

gedurende ten minste drie jaar moeten 

worden uitgesloten van 

overheidsopdrachten van de Europese Unie 

en geen EU-subsidies mogen ontvangen; 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen die worden geleid door of 

eigendom zijn van personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie binnen de EU, 

gedurende ten minste drie jaar op 

doeltreffende wijze moeten worden 

uitgesloten van overheidsopdrachten van 

de Europese Unie en geen EU-subsidies 

mogen ontvangen; verzoekt de Commissie 

haar ineffectieve systeem van uitsluiting 

te herzien; stelt dat ondernemingen die 

door de Commissie worden uitgesloten 

van mededinging naar EU-middelen 

automatisch op een openbare lijst moeten 

komen te staan teneinde de financiële 

belangen van de EU beter te beschermen 

en controle door het brede publiek 

mogelijk te maken; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen die worden geleid door of 

eigendom zijn van personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie binnen de EU, 

gedurende ten minste drie jaar moeten 

worden uitgesloten van 

overheidsopdrachten van de Europese Unie 

en geen EU-subsidies mogen ontvangen; 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen waarbinnen deze personen 

een daadwerkelijke controle uitoefenen 
die definitief schuldig zijn bevonden aan 

corruptie of aan verduistering van 

overheidsgelden binnen de EU, gedurende 

ten minste drie jaar moeten worden 

uitgesloten van overheidsopdrachten van 

de Europese Unie en geen EU-subsidies 

mogen ontvangen; 

Or. fr 
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Amendement  445 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen die worden geleid door of 

eigendom zijn van personen die schuldig 

zijn bevonden aan corruptie binnen de EU, 

gedurende ten minste drie jaar moeten 

worden uitgesloten van 

overheidsopdrachten van de Europese Unie 

en geen EU-subsidies mogen ontvangen; 

46. is van mening dat personen of 

ondernemingen die worden geleid door of 

eigendom zijn van personen die, door een 

rechter in hoogste aanleg, schuldig zijn 

bevonden aan corruptie binnen de EU 

moeten worden uitgesloten van 

overheidsopdrachten van de Europese Unie 

en geen EU-subsidies mogen ontvangen; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. stelt voor om een Europese code 

ter preventie van corruptie in te stellen, 

evenals een transparant 

indicatorensysteem voor de aanwezigheid 

van corruptie in de lidstaten en de 

geboekte vooruitgang bij het uitbannen 

van corruptie en een jaarlijks vergelijkend 

verslag over de toestand van deze smet op 

Europees niveau; 

Or. es 

 

Amendement  447 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. verzoekt de Commissie grondig te 

onderzoeken waarom vermoedelijke 

fraudegevallen waarop OLAF de 

aandacht van de lidstaten heeft gevestigd, 

niet hebben geleid tot veroordelingen door 

de nationale autoriteiten en hoe de 

kwaliteit van OLAF kan worden 

verbeterd, om gevallen van schade aan de 

financiële belangen van de Unie, effectief 

te bestrijden; 

Or. en 

 

Amendement  448 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. Nieuwe titel: Immuniteit voor EU-

medewerkers beperken tot derde landen 

Or. de 

 

Amendement  449 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. pleit voor een studie naar een 

mechanisme om geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers te 

beschermen in het geval zij 

"klokkenluiders" worden, wanneer er 

genoeg en sluitend bewijs bestaat voor 

corruptie door het lid waarvoor zij 

werkzaam zijn; stelt dat in dit 
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mechanisme rekening moet worden 

gehouden met de bijzondere aard van het 

werk van een medewerker en dat een 

veilige methode moet worden gecreëerd 

voor de communicatie met de 

desbetreffende organen van het Europees 

Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 ter. vindt het volstrekt achterhaald dat 

EU-medewerkers al 64 jaar het voorrecht 

genieten dat hun strafbare handelingen in 

de lidstaten van de EU niet voor de 

rechter kunnen komen; wenst dat dit in 

een protocol bij het Verdrag verankerde 

voorrecht wordt beperkt tot EU-

medewerkers in derde landen; 

Or. de 

Amendement  451 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. beschouwt een openbaar 

aanklager als een belangrijk element bij 

de bescherming van de financiële 

belangen van de Europese Unie; dringt er 

bij de Raad op aan steun te verlenen aan 

een overeenkomst over de invoering van 

een Europees openbaar aanklager; 

Or. en 
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Amendement  452 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 ter (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 ter. is ingenomen met de invoering van 

een Europees Strafregister 

Informatiesysteem om de uitwisseling van 

informatie over delicten, met inbegrip van 

delicten van economische aard, tussen de 

lidstaten en de instellingen van de 

Europese Unie mogelijk te maken; dringt 

er bij de Raad op aan ermee in te 

stemmen dat Europese instellingen het 

expliciete recht krijgen om na te gaan of 

degenen die meedingen naar 

overheidsopdrachten of hun 

ondernemingen zijn veroordeeld voor 

corruptie; verwelkomt 

Richtlijn 2012/17/EU voor een beter 

netwerk van nationale registers van de 

handels- en vennootschapsregisters van 

de lidstaten alsook de bereidheid van de 

Commissie om de richtlijn voor de tweede 

helft van 2017 ten uitvoer te leggen, 

teneinde een betere uitwisseling van 

veroordelingen van personen die een 

onderneming leiden, mogelijk te maken; 

Or. en 

Amendement  453 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 quater. verzoekt de Europese 

Commissie om in haar tweede EU-

corruptiebestrijdingsverslag dat later in 

2016 gepubliceerd moet worden, een 

hoofdstuk over de EU-instellingen op te 

nemen; 
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Or. en 

Amendement  454 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 quinquies (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 quinquies. wijst erop dat de Europese 

Unie, sinds zij op 12 november 2008 is 

toegelaten als lid van het Verdrag van de 

Verenigde Naties tegen corruptie, niet 

heeft deelgenomen aan de evaluatie van 

het in het verdrag voorziene mechanisme 

noch de eerste stap heeft gezet om een 

zelf-evaluatie uit te voeren met betrekking 

tot de vraag hoe zij haar uit het verdrag 

voortvloeiende verplichtingen vervult; 

dringt er bij de Europese Unie op aan de 

verplichtingen uit hoofde van het Verdrag 

van de Verenigde Naties tegen corruptie 

(UNCAC) na te komen door een zelf-

evaluatie uit te voeren over de vraag hoe 

zij haar uit het verdrag voortvloeiende 

verplichtingen vervult en door deel te 

nemen aan het mechanisme voor 

collegiale toetsing; 

(gebaseerd op de inbreng van 

Transparency International) 

Or. en 

Amendement  455 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 sexies (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 sexies. herinnert aan zijn besluit van 

25 maart 2014 over het voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende de strafrechtelijke 

bestrijding van fraude die de financiële 
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belangen van de Unie schaadt 

(2012/0193(COD)) en dringt aan op een 

spoedige beslissing in dit verband; 

Or. en 

 

Amendement  456 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. dringt er bij de Commissie op aan een 

wetgevingskader met betrekking tot alle 

EU-agentschappen op te stellen, op grond 

waarvan het Parlement 

medebeslissingsbevoegdheid krijgt inzake 

de benoeming of het ontslag van de 

directeuren van dergelijke agentschappen 

en een rechtstreeks recht om hen te 

ondervragen en te horen; 

47. dringt er bij de Commissie op aan een 

voorstel voor een verordening met 

betrekking tot alle EU-agentschappen op te 

stellen, op grond waarvan het Parlement 

medebeslissingsbevoegdheid krijgt inzake 

de benoeming of het ontslag van de 

directeuren van dergelijke agentschappen 

en een rechtstreeks recht om hen te 

ondervragen en te horen; 

Or. de 

Amendement  457 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. dringt er bij de Commissie op aan een 

wetgevingskader met betrekking tot alle 

EU-agentschappen op te stellen, op grond 

waarvan het Parlement 

medebeslissingsbevoegdheid krijgt inzake 

de benoeming of het ontslag van de 

directeuren van dergelijke agentschappen 

en een rechtstreeks recht om hen te 

ondervragen en te horen; 

47. (Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. en 
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Amendement  458 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. wijst erop dat deskundigen van een 

aantal agentschappen, met inbegrip van 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, momenteel niet worden 

betaald; verlangt dat alle deskundigen in 

regelgevende agentschappen voor hun 

werkzaamheden worden betaald, teneinde 

hun onafhankelijkheid ten opzichte van 

de sector waarvoor zij de regelgeving 

opstellen, te waarborgen; 

(gebaseerd op de inbreng van Corporate 

Europe Observatory (CEO)) 

Or. en 

Amendement  459 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 ter (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 ter. roept de EFSA, het EMA en het 

ECHA op om zo spoedig mogelijk hun 

onafhankelijkheidsbeleid te herzien 

teneinde hun strikte onafhankelijkheid 

ten opzichte van de economische sectoren 

waar zij regelgeving voor opstellen 

expliciet te waarborgen en 

belangenconflicten onder medewerkers en 

deskundigen te voorkomen; 

(gebaseerd op de inbreng van ALTER-EU) 

Or. en 
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Amendement  460 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. vraagt dat de kandidaat die voor de 

post van president van de Europese 

Centrale Bank wordt voorgedragen, voor 

de bevoegde commissies verschijnt en zich 

door hen laat evalueren; 

Or. es 

 

Amendement  461 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 ter. stelt voor dat het Europees 

Parlement in het kader van het 

verantwoordingsproces een motie van 

wantrouwen tegen een commissaris moet 

kunnen indienen in verband met 

beheersactiviteiten waarvoor die 

commissaris verantwoordelijk is; 

Or. es 

 

Amendement  462 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. is er voorstander van dat nationale 

parlementen commissarissen uitnodigen 

om hen te ondervragen; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  463 

Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. is er voorstander van dat nationale 

parlementen commissarissen uitnodigen 

om hen te ondervragen; 

48. is er voorstander van dat nationale 

parlementen commissarissen uitnodigen 

om de dialoog te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. is er voorstander van dat nationale 

parlementen commissarissen uitnodigen 

om hen te ondervragen; 

48. is er voorstander van dat nationale 

parlementen commissarissen uitnodigen; 

Or. en 

Amendement  465 

Sven Giegold 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. pleit ervoor dat de Europese 

Commissie toetreedt tot het "Open 

Government Partnership" en in dit kader 

van collegiale uitwisseling een uitgebreide 

beoordeling in gang zet van de 

transparantie, verantwoordingsplicht en 
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integriteit van de EU-instellingen, die 

voor het einde van 2017 samen met 

voorstellen voor hervorming gepubliceerd 

moet worden; 

(gebaseerd op de inbreng van 

Transparency International) 

Or. en 

Amendement  466 

Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. brengt in herinnering dat de 

bevoegdheid om enquêtecommissies in te 

stellen een kenmerk is van parlementaire 

systemen wereldwijd, en dat het Verdrag 

van Lissabon, met name in artikel 226, lid 

3, voorziet in een bijzondere 

wetgevingsprocedure voor de goedkeuring 

van een verordening betreffende het 

enquêterecht; benadrukt dat, krachtens 

het beginsel van loyale samenwerking, het 

Parlement, de Raad en de Commissie hun 

goedkeuring moeten hechten aan de 

invoering van een nieuwe verordening; 

Or. es 

 


