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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000101/2014 

aan de Raad 
Artikel 128 van het Reglement 

Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Jan Philipp 

Albrecht, Margrete Auken, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Alberto 

Cirio, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Pascal Durand, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Sven 

Giegold, Ingeborg Gräßle, Ivan Jakovčić, Benedek Jávor, Philippe Lamberts, Ulrike Lunacek, 

Barbara Matera, Giulia Moi, Alessandra Mussolini, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Salvatore 

Domenico Pogliese, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, 

Barbara Spinelli, Bart Staes, Dario Tamburrano, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Ivo 

Vajgl, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo 

Betreft: Europese maatregelen ter bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie 

Op 23 oktober 2013 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over georganiseerde misdaad, 
corruptie en witwassen1. Kan de Raad, gelet op het bovenstaande, verduidelijken: 

1. of er sprake is geweest van systematische en grootschalige corruptie die de financiële belangen 
van de EU aantast, of er in het kader hiervan gerechtelijke onderzoeken zijn ingesteld, en zo ja, 
wat de resultaten hiervan waren; 

2. of er maatregelen zijn genomen om de zogenaamde nieuwsoortige misdrijven, als omschreven in 
paragraaf 125 van voornoemde resolutie, te identificeren en te bestraffen; 

3. wat de stand van zaken is met betrekking tot de publicatie van het scorebord betreffende de 
tenuitvoerlegging in de lidstaten van de EU-regelgeving ter bestrijding van georganiseerde 
misdaad; 

4. of er binnen het kader van het Europees actieplan tegen georganiseerde misdaad, corruptie en 
witwassen voor de periode 2014-2019 plannen zijn om:  

a) wetgevende maatregelen te nemen om te zorgen voor minimumnormen op basis van artikel 
83 VWEU voor de invoering van een definitie van georganiseerde misdaad (met inbegrip van 
deelname aan een maffia-achtige organisatie); 

b) de inbeslagneming van de opbrengsten van misdrijven die samenhangen met 
georganiseerde misdaad te reguleren, zelfs bij gebrek aan een definitieve uitspraak; 

c) effectieve maatregelen te nemen om namaak, piraterij en computercriminaliteit te bestrijden; 

d) bepalingen in te voeren voor het uitstel of de opschorting van gevangenneming, aanhouding 
of opsluiting wanneer dit nodig is om belangrijk bewijsmateriaal te verzamelen of om 
degenen die verantwoordelijk zijn voor misdaden in verband met drugshandel te identificeren 
of op te pakken. 

Ingediend: 18.12.2014 
Doorgezonden: 19.12.2014 
Uiterste datum beantwoording: 9.1.2015 

                                                      
1  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0444. 


