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Amendement 20
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) De Unie en de lidstaten hebben zich 
ten doel gesteld de maatregelen vast te 
stellen die noodzakelijk zijn voor het 
gebruik van de euro als munteenheid. Die 
maatregelen omvatten de bescherming van 
de euro tegen valsemunterij en daarmee 
verband houdende fraude, en vergroten
aldus de doeltreffendheid van de economie 
van de Unie en zorgen voor de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

(1) De Unie en de lidstaten hebben zich 
ten doel gesteld de maatregelen vast te 
stellen die noodzakelijk zijn voor het 
gebruik van de euro als munteenheid. Die 
maatregelen omvatten de bescherming van 
de euro tegen valsemunterij en daarmee 
verband houdende fraude, en waarborgen
aldus de doeltreffendheid van de economie 
van de Unie en de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën.

Or. ro

Amendement 21
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Verordening (EG) nr. 
1338/200116van de Raad voorziet in de 
uitwisseling van informatie, samenwerking 
en wederzijdse bijstand waardoor een 
geharmoniseerd kader wordt geschapen 
voor de bescherming van de euro. De 
werking van die verordening werd bij 
Verordening (EG) nr. 1339/200117van de 
Raad uitgebreid tot de lidstaten die de euro 
niet als munteenheid hebben aangenomen, 
teneinde in de hele Unie een gelijkwaardig 
niveau van bescherming van de euro te 
bieden.

(2) Verordening (EG) nr. 1338/2001 
van de Raad16 voorziet in de uitwisseling 
van informatie, samenwerking en 
wederzijdse bijstand waardoor een 
geharmoniseerd kader wordt geschapen 
voor de bescherming van de euro. De 
werking van die verordening werd bij 
Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de 
Raad17 uitgebreid tot de lidstaten die de 
euro nog niet als munteenheid hebben 
aangenomen, teneinde in de hele Unie een 
gelijkwaardig niveau van bescherming van 
de euro te bieden.

_________________ _________________

16 Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de 
Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van 
maatregelen die noodzakelijk zĳn voor de 
bescherming van de euro tegen 

16 Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de 
Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van 
maatregelen die noodzakelijk zĳn voor de 
bescherming van de euro tegen 
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valsemunterĳ (PB L 181 van 4.7.2001, blz. 
6).

valsemunterĳ (PB L 181 van 4.7.2001, blz. 
6).

17 Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de 
Raad van 28 juni 2001 houdende 
uitbreiding van de werking van 
Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot 
vaststelling van maatregelen die 
noodzakelĳk zĳn voor de bescherming van 
de euro tegen valsemunterĳ, tot de lidstaten 
die de euro niet als munteenheid hebben 
aangenomen (PB L 181 van 4.7.2001, blz. 
11).

17 Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de 
Raad van 28 juni 2001 houdende 
uitbreiding van de werking van 
Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot 
vaststelling van maatregelen die 
noodzakelĳk zĳn voor de bescherming van 
de euro tegen valsemunterĳ, tot de lidstaten 
die de euro niet als munteenheid hebben 
aangenomen (PB L 181 van 4.7.2001, 
blz. 11).

Or. ro

Amendement 22
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Acties ter bevordering van de 
uitwisseling van informatie en personeel en 
van technische en wetenschappelijke 
bijstand en gespecialiseerde opleiding 
dragen wezenlijk bij tot de bescherming 
van de munteenheid van de Unie tegen 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude en derhalve tot het 
realiseren van een hoog en gelijkwaardig 
beschermingsniveau in de hele Unie, 
terwijl wordt aangetoond dat de Unie in 
staat is om ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

(3) Acties ter bevordering van de 
uitwisseling van informatie en personeel en 
van technische en wetenschappelijke 
bijstand en gespecialiseerde opleiding 
dragen wezenlijk bij tot de bescherming 
van de munteenheid van de Unie tegen 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude en derhalve tot het 
realiseren van een hoog en gelijkwaardig 
beschermingsniveau in de hele Unie, 
terwijl wordt aangetoond dat de Unie in 
staat is om ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit aan te pakken. 
Ook helpen deze acties de 
gemeenschappelijke uitdagingen van en 
banden met witwaspraktijken en 
georganiseerde misdaad het hoofd te 
bieden.

Or. en

Amendement 23
Maria Grapini
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Acties ter bevordering van de 
uitwisseling van informatie en personeel en 
van technische en wetenschappelijke 
bijstand en gespecialiseerde opleiding 
dragen wezenlijk bij tot de bescherming 
van de munteenheid van de Unie tegen 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude en derhalve tot het 
realiseren van een hoog en gelijkwaardig 
beschermingsniveau in de hele Unie, 
terwijl wordt aangetoond dat de Unie in 
staat is om ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

(3) Acties ter bevordering van de 
uitwisseling van informatie en personeel en 
van technische en wetenschappelijke 
bijstand en gespecialiseerde opleiding 
dragen wezenlijk bij tot de bescherming 
van de munteenheid van de Unie tegen 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude en derhalve tot het 
realiseren van een hoog en gelijkwaardig 
beschermingsniveau in de hele Unie, 
terwijl wordt aangetoond dat de Unie in 
staat is om ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit aan te pakken, 
hetgeen de doeltreffendheid van de 
interne markt van de EU kan 
verminderen.

Or. ro

Amendement 24
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) Een programma voor de 
bescherming van de euro tegen 
valsemunterij draagt bij tot de 
bewustmaking van burgers van de Unie en 
verbetert de bescherming van de euro, in 
het bijzonder door de voortdurende 
verspreiding van resultaten van door dat 
programma ondersteunde acties.

(4) Een programma voor de 
bescherming van de euro tegen 
valsemunterij draagt bij tot de 
bewustmaking van burgers van de Unie, 
vergroot het vertrouwen in de 
munteenheid en verbetert de bescherming 
ervan, in het bijzonder door de 
voortdurende verspreiding van resultaten 
van door dat programma ondersteunde 
acties.

Or. ro

Amendement 25
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Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Gedegen bescherming van de euro 
tegen valsemunterij is een belangrijk 
onderdeel van een veilige en 
concurrerende EU-economie en houdt 
rechtstreeks verband met de EU-
doelstelling ter bevordering van de 
doeltreffendheid van de werking van de 
economische en monetaire unie.

Or. ro

Amendement 26
Petr Ježek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) In de mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad over de tussentijdse 
evaluatie van het programma Pericles 2020 
is de Commissie tot de conclusie gekomen 
dat de voortzetting van het programma 
Pericles 2020 na 2020 moet worden 
ondersteund, gezien de toegevoegde 
waarde ervan voor de EU, het 
langetermijneffect ervan en de 
duurzaamheid van de acties ervan.

(6) Anders dan bij de gebruikelijke 
procedure is er geen afzonderlijke 
effectbeoordeling van het programma 
uitgevoerd. Dit is gedeeltelijk terug te 
voeren op het feit dat de Commissie in 
2017 een tussentijdse evaluatie van het 
programma heeft verricht, ondersteund 
door een onafhankelijk verslag. Hoewel 
het verslag in het algemeen positief is over 
het programma, heerst er ongerustheid 
over het beperkte aantal bevoegde 
autoriteiten dat aan de activiteiten van het 
programma deelneemt en over de kwaliteit 
van de belangrijkste prestatie-indicatoren 
die gebruikt worden om de resultaten van 
het programma te meten. In haar
mededeling aan het Europees Parlement en 
de Raad over de tussentijdse evaluatie van 
het programma Pericles 2020 is de 
Commissie tot de conclusie gekomen dat 
de voortzetting van het programma Pericles 
2020 na 2020 moet worden ondersteund, 
gezien de toegevoegde waarde ervan voor 
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de EU, het langetermijneffect en de 
duurzaamheid van de acties ervan.

Or. en

Amendement 27
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) In de mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad over de tussentijdse 
evaluatie van het programma Pericles 2020 
is de Commissie tot de conclusie gekomen 
dat de voortzetting van het programma 
Pericles 2020 na 2020 moet worden 
ondersteund, gezien de toegevoegde 
waarde ervan voor de EU, het 
langetermijneffect ervan en de 
duurzaamheid van de acties ervan.

(6) In de mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad over de tussentijdse 
evaluatie van het programma Pericles 
2020, en haar evaluatie vooraf in de vorm 
van het werkdocument dat haar voorstel 
vergezelt ((COM(2018)0369), is de 
Commissie tot de conclusie gekomen dat 
de voortzetting van het programma Pericles 
2020 na 2020 moet worden ondersteund, 
gezien de toegevoegde waarde ervan voor 
de EU, het langetermijneffect ervan en de 
duurzaamheid van de acties ervan.

Or. en

Amendement 28
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) In de mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad over de tussentijdse 
evaluatie van het programma Pericles 2020 
is de Commissie tot de conclusie gekomen 
dat de voortzetting van het programma 
Pericles 2020 na 2020 moet worden 
ondersteund, gezien de toegevoegde 
waarde ervan voor de EU, het 
langetermijneffect ervan en de 
duurzaamheid van de acties ervan.

(6) In de mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad over de tussentijdse 
evaluatie van het programma Pericles 2020 
is de Commissie tot de conclusie gekomen 
dat de voortzetting van het programma 
Pericles 2020 na 2020 moet worden 
ondersteund, gezien de toegevoegde 
waarde ervan voor de EU, het 
langetermijneffect en de duurzaamheid van 
de acties ervan, alsook de bijdrage aan de 
strijd tegen georganiseerde misdaad.
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Or. ro

Amendement 29
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) Het advies in de tussentijdse 
evaluatie luidde dat de in het kader van het 
programma Pericles 2020 gefinancierde 
acties moeten worden voortgezet, rekening 
houdend met mogelijkheden om de 
indiening van aanvragen te 
vereenvoudigen, de differentiatie van 
begunstigden aan te moedigen, zich te 
blijven richten op nieuwe en terugkerende 
bedreigingen van namaak en de 
belangrijkste prestatie-indicatoren te 
stroomlijnen.

(7) Het advies in de tussentijdse 
evaluatie luidde dat de in het kader van het 
programma Pericles 2020 gefinancierde 
acties moeten worden voortgezet, daarbij 
tegemoetkomend aan de behoefte om de 
indiening van aanvragen te 
vereenvoudigen, de differentiatie van 
begunstigden alsook de deelname van een 
zo groot mogelijk aantal bevoegde 
autoriteiten uit diverse derde landen aan 
de programma-activiteiten aan te 
moedigen, zich te blijven richten op 
nieuwe en terugkerende bedreigingen van 
namaak en de belangrijkste prestatie-
indicatoren te stroomlijnen.

Or. en

Amendement 30
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er zijn vervalsingshotspots ontdekt 
in derde landen en de vervalsing van de 
euro krijgt een steeds grotere 
internationale dimensie. Derhalve moeten 
capaciteitsopbouw en 
opleidingsactiviteiten waaraan wordt 
deelgenomen door de bevoegde 
autoriteiten van derde landen, van 
essentieel belang worden geacht als het 
gaat om doeltreffende bescherming van de 
gemeenschappelijke munteenheid van de 
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Unie, en verder worden gestimuleerd in 
het kader van het programma.

Or. en

Amendement 31
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) Daarom moet een nieuw 
programma voor de periode 2021-2027 
(het "programma Pericles IV") worden 
vastgesteld. Er dient voor te worden 
gezorgd dat het programma Pericles IV in 
overeenstemming is met andere relevante 
programma’s en acties en deze aanvult. 
Voor de toepassing van het programma 
Pericles IV dient de Commissie derhalve, 
in het kader van het in Verordening (EG) 
nr. 1338/2001 vermelde raadgevend 
comité, het nodige overleg te plegen met 
de belangrijkste betrokken actoren, met 
name de door de lidstaten aangewezen 
bevoegde nationale autoriteiten, de 
Europese Centrale Bank, en Europol, ter 
evaluatie van de behoeften op het gebied 
van de bescherming van de euro, in het 
bijzonder met betrekking tot 
uitwisselingen, bijstand en opleiding.

(8) Daarom moet een nieuw 
programma voor de periode 2021-2027 
(het "programma Pericles IV") worden 
vastgesteld. Er dient voor te worden 
gezorgd dat het programma Pericles IV in 
overeenstemming is met andere relevante 
programma’s en acties en deze aanvult. 
Voor de toepassing van het programma 
Pericles IV dient de Commissie derhalve, 
in het kader van het in Verordening (EG) 
nr. 1338/2001 vermelde raadgevend 
comité, het nodige overleg te plegen met 
de belangrijkste betrokken actoren, met 
name de door de lidstaten aangewezen 
bevoegde nationale autoriteiten, de 
Europese Centrale Bank, en Europol, ter 
evaluatie van de behoeften op het gebied 
van de bescherming van de euro, in het 
bijzonder met betrekking tot 
uitwisselingen, bijstand en opleiding. 
Bovendien moet de Commissie bij de 
tenuitvoerlegging van het programma 
gebruikmaken van de enorme ervaring 
van de Europese Centrale Bank ten 
aanzien van het geven van opleidingen en 
het verstrekken van informatie over valse 
eurobiljetten.

Or. en

Amendement 32
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
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Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) Deze verordening is in 
overeenstemming met de beginselen van 
toegevoegde waarde en evenredigheid. Het 
programma Pericles IV moet de 
samenwerking bevorderen tussen de 
lidstaten onderling en tussen de Commissie 
en de lidstaten, met het oog op de 
bescherming van de euro tegen 
valsemunterij, zonder afbreuk te doen aan 
de verantwoordelijkheden van de lidstaten 
en met een efficiënter gebruik van 
middelen dan op nationaal niveau mogelijk 
zou zijn. Optreden op het niveau van de 
Unie is noodzakelijk en gerechtvaardigd, 
omdat dit de lidstaten duidelijk ondersteunt 
bij de collectieve bescherming van de euro 
en het gebruik aanmoedigt van 
gemeenschappelijke Uniestructuren ter 
versterking van de samenwerking en de 
uitwisseling van informatie tussen de 
bevoegde autoriteiten.

(10) Deze verordening is in 
overeenstemming met de beginselen van 
toegevoegde waarde en evenredigheid. Het 
programma Pericles IV moet de 
samenwerking bevorderen tussen de 
lidstaten onderling en tussen de Commissie 
en de lidstaten, met het oog op de 
bescherming van de euro tegen 
valsemunterij, zonder afbreuk te doen aan 
de verantwoordelijkheden van de lidstaten 
en met een efficiënter gebruik van 
middelen dan op nationaal niveau mogelijk 
zou zijn. Optreden op het niveau van de 
Unie is noodzakelijk en gerechtvaardigd, 
omdat dit de lidstaten duidelijk ondersteunt 
bij de collectieve bescherming van de euro 
en het gebruik aanmoedigt van 
gemeenschappelijke Uniestructuren ter 
versterking van de samenwerking en de 
tijdige en uitgebreide uitwisseling van 
informatie tussen de bevoegde autoriteiten.

Or. ro

Amendement 33
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie te versterken en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde de integriteit 
van het eurostelsel te beschermen en 
zodoende het vertrouwen in de 
munteenheid te vergroten, het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie te versterken en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 34
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie te versterken en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde het vertrouwen 
van burgers in de echtheid van 
eurobiljetten en -munten te vergroten, het
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie te versterken en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 35
Petr Ježek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie te versterken en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude met vervalste 
eurobiljetten en -munten, teneinde het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie te versterken, de houdbaarheid 
van de overheidsfinanciën te waarborgen 
en het vertrouwen van burgers in de 
munteenheid te vergroten.

Or. en

Amendement 36
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde het 
concurrentievermogen van de economie
van de Unie te versterken en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde, teneinde de 
werking van de interne markt en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Or. ro

Amendement 37
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie te versterken en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen.

Het voorkomen en bestrijden van 
valsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude, teneinde het vertrouwen 
in de economie van de Unie te versterken 
en de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën te waarborgen.

Or. en

Amendement 38
Petr Ježek

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het programma wordt door de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten uitgevoerd door middel van 
regelmatige raadplegingen tijdens de 
verschillende uitvoeringsfasen van het 
programma, rekening houdend met de 
relevante maatregelen die worden genomen 
door andere bevoegde entiteiten, 

2. Het programma wordt door de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten uitgevoerd door middel van 
regelmatige raadplegingen tijdens de 
verschillende uitvoeringsfasen van het 
programma, rekening houdend met de 
relevante maatregelen die worden genomen 
door andere bevoegde entiteiten, 
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waaronder met name de Europese Centrale 
Bank en Europol.

waaronder met name de Europese Centrale 
Bank en Europol. Hiertoe werkt de 
Commissie bij de voorbereiding van de 
werkprogramma's die in het kader van het 
programma worden gefinancierd, nauw 
samen met de ECB en Europol, zodat er 
een onderling afgestemde strategie ter 
bestrijding van valsemunterij en fraude in 
verband met de euro wordt ontwikkeld.

Or. en

Amendement 39
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het programma wordt door de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten uitgevoerd door middel van 
regelmatige raadplegingen tijdens de 
verschillende uitvoeringsfasen van het 
programma, rekening houdend met de 
relevante maatregelen die worden genomen 
door andere bevoegde entiteiten, 
waaronder met name de Europese Centrale 
Bank en Europol.

2. Het programma wordt door de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten uitgevoerd door middel van 
regelmatige raadplegingen tijdens de 
verschillende uitvoeringsfasen van het 
programma, waarbij overlap met de 
relevante maatregelen die worden genomen 
door andere bevoegde entiteiten, 
waaronder met name de Europese Centrale 
Bank en Europol, wordt voorkomen.
Hiertoe houdt de Commissie bij de 
voorbereiding van de werkprogramma's 
uit hoofde van artikel 10 rekening met de 
werkzaamheden van de ECB en Europol 
op het gebied van de bestrijding van 
valsemunterij en fraude in verband met de 
euro.

Or. en

Amendement 40
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het programma wordt door de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten uitgevoerd door middel van 
regelmatige raadplegingen tijdens de 
verschillende uitvoeringsfasen van het 
programma, rekening houdend met de 
relevante maatregelen die worden genomen 
door andere bevoegde entiteiten, 
waaronder met name de Europese Centrale 
Bank en Europol.

2. Het programma wordt door de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten uitgevoerd door middel van 
regelmatige raadplegingen tijdens de 
verschillende uitvoeringsfasen van het 
programma, waarbij de overeenstemming
met de relevante maatregelen die worden 
genomen door andere bevoegde entiteiten, 
waaronder met name de Europese Centrale 
Bank en Europol, wordt gewaarborgd en 
onnodige overlap wordt voorkomen.

Or. en

Amendement 41
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de subsidiabele acties 
gezamenlijk door de Commissie en de 
ECB, Eurojust, Europol of Interpol worden 
georganiseerd, worden de daaruit 
voortvloeiende kosten onder hen verdeeld. 
In elk geval draagt elk van hen de reis- en 
verblijfkosten van zijn eigen gastsprekers.

2. Wanneer de subsidiabele acties 
gezamenlijk door de Commissie en de 
ECB, Eurojust, Europol of Interpol worden 
georganiseerd, worden de daaruit 
voortvloeiende kosten onder hen verdeeld. 
In elk geval draagt elk van hen de reis- en 
verblijfkosten van zijn eigen deelnemers.

Or. en

Amendement 42
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— het gebruik van 
computerondersteunde
opsporingsinstrumenten;

— het gebruik van 
opsporingsinstrumenten;

Or. en
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Motivering

Om te voorkomen dat er mogelijke instrumenten worden uitgesloten.

Amendement 43
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— steun voor samenwerking bij 
operaties waarbij minstens twee staten zijn 
betrokken, mits dergelijke steun niet 
beschikbaar is in het kader van andere 
programma’s van Europese instellingen 
en organen;

— steun voor samenwerking bij 
operaties waarbij minstens twee staten zijn 
betrokken;

Or. en

Amendement 44
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) magistraten en op dit gebied 
gespecialiseerde juristen en leden van de 
rechterlijke macht;

d) magistraten en op dit gebied 
gespecialiseerde juristen en leden van de 
rechterlijke macht van de lidstaten;

Or. ro

Amendement 45
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De groepen waarvan sprake in lid 2 
van dit artikel kunnen deelnemers uit derde 
landen omvatten als dat belangrijk is voor 

3. De groepen waarvan sprake in lid 2 
van dit artikel kunnen deelnemers uit derde 
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de verwezenlijking van de doelstellingen 
van artikel 2.

landen omvatten.

Or. en

Motivering

De doelstellingen van artikel 2 (en van de gehele verordening) moeten hoe dan ook worden 
nagestreefd.

Amendement 46
Petr Ježek

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016.

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016, alsmede 
vertegenwoordigers van de ECB en 
Europol.

Or. en

Amendement 47
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie verstrekt het 
Europees Parlement en de Raad jaarlijks 
informatie over de resultaten van het 
programma, rekening houdend met de 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 
waarvan sprake in de bijlage bij dit 
voorstel.

3. De Commissie verstrekt het 
Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, Europol, Eurojust en het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM)
jaarlijks informatie over de resultaten van 
het programma, rekening houdend met de 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 
waarvan sprake in de bijlage bij dit 
voorstel.
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Or. en

Amendement 48
Petr Ježek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie verstrekt het 
Europees Parlement en de Raad jaarlijks 
informatie over de resultaten van het 
programma, rekening houdend met de 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 
waarvan sprake in de bijlage bij dit 
voorstel.

3. De Commissie verstrekt het 
Europees Parlement, de Raad, de ECB en 
Europol jaarlijks informatie over de 
resultaten van het programma, rekening 
houdend met de kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren waarvan sprake in 
de bijlage bij dit voorstel.

Or. en

Amendement 49
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
van het programma beschikbaar is, maar 
uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering 
van het programma is begonnen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. ro

Amendement 50
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie deelt de conclusies 3. De Commissie deelt de conclusies 
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van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Europese 
Centrale Bank.

van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Europese Centrale 
Bank, Europol, Eurojust en het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM).

Or. en

Amendement 51
Petr Ježek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie deelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Europese 
Centrale Bank.

3. De Commissie deelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, de ECB en Europol.

Or. en

Amendement 52
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie (met name wanneer zij de 
acties en de resultaten ervan promoten) 
door meerdere doelgroepen, waaronder de 
media en het grote publiek, doelgericht en 
op samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong en 
waarborgen de transparantie van en geven 
zichtbaarheid aan de financiering van de 
Unie (met name wanneer zij de acties en de 
resultaten ervan promoten) door meerdere 
doelgroepen, waaronder de media en het 
grote publiek, doelgericht en op 
samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

Or. ro
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Amendement 53
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt nauwlettend 
gemonitord op basis van een reeks 
indicatoren die bestemd zijn om te meten 
in hoeverre de algemene en specifieke 
doelstellingen van het programma zijn 
verwezenlijkt en om de administratieve 
lasten en kosten tot een minimum te 
beperken. Daartoe worden gegevens 
verzameld met betrekking tot de volgende 
reeks sleutelindicatoren:

Het programma wordt nauwlettend 
gemonitord om de administratieve lasten 
en kosten tot een minimum te beperken.
Om te meten in hoeverre de algemene en 
specifieke doelstellingen van het 
programma zijn verwezenlijkt worden 
gegevens verzameld met betrekking tot de 
volgende reeks sleutelindicatoren:

Or. en

Amendement 54
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aantal ontdekte valse euro's; (a) aantal ontdekte valse euro's als 
percentage van het totale aantal valse 
euro's dat naar schatting in omloop is;

Or. en

Motivering

Ervan uitgaande dat het programma Pericles IV een succes is, is de euro steeds moeilijker te 
vervalsen, waardoor er minder valse euro's in omloop zijn en ontdekt kunnen worden. De 
oorspronkelijke bewoordingen impliceren dat het programma geen succes zou worden.

Amendement 55
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aantal ontmantelde illegale 
werkplaatsen; en

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Aantal operaties waarbij valse 
euro's zijn ontdekt of illegale 
werkplaatsen zijn ontmanteld en de 
bevoegde nationale autoriteiten van meer 
dan één lidstaat betrokken waren.

Or. en

Amendement 57
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Aantal deelnemers van de 
bevoegde autoriteiten van derde landen

Or. en
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