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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 

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 
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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 

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 
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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." 

 

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; 
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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, 

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. 
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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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