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Betreft: Verzoekschrift 1158/2011, ingediend door Antonio Bendata (Italiaanse 
nationaliteit), over de tenuitvoerlegging door de Europese Unie van 
Aanbeveling 60/1999 van het Congres van lokale en regionale overheden van 
de Raad van Europa betreffende de integriteit van verkozen 
vertegenwoordigers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt de Europese Unie om Aanbeveling 60/1999 van het Congres van lokale en 
regionale overheden van de Raad van Europa betreffende de integriteit van verkozen 
vertegenwoordigers ten uitvoer te leggen via een richtlijn. Indiener stelt in dat verband een 
aantal wijzigingen voor die de tekst in kwestie een bindend karakter zouden verlenen, 
waardoor een groep burgers de lokale overheden ter verantwoording zou kunnen roepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 
Europese Unie zijn geen algemene bevoegdheden vastgesteld om op Europees niveau 
wetgeving inzake de politieke integriteit van gekozen vertegenwoordigers aan te nemen. Deze 
wetgevingsbevoegdheden vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten. De Europese Unie 
kan alleen binnen de grenzen van de bevoegdheid die haar door de Verdragen wordt 
toegekend wetgeving uitvaardigen.

Wat betreft strafrechtelijke bepalingen kunnen het Europees Parlement en de Raad volgens 
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het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie door middel van de gewone 
wetgevingsprocedure richtlijnen goedkeuren waa r in  minimumvoorschriften worden 
vastgesteld betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties, met name in verband met 
vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie die 
voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere noodzaak 
om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden. Corruptie is een van de strafbare feiten 
waarvoor dergelijke voorschriften kunnen worden vastgesteld.

In de huidige EU-wetgeving, in de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van 
corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de 
Europese Unie betrokken zijn1, zijn minimumvoorschriften vastgelegd voor de vervolging van 
actieve en passieve corruptie door gekozen en niet-gekozen EU- en nationale ambtenaren. In 
de overeenkomst worden strafbare feiten van actieve en passieve corruptie die op nationaal 
niveau dienen te worden vervolgd vastgesteld en is de verplichting voor de lidstaten 
neergelegd om doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties op te 
leggen (waaronder gevangenisstraffen voor ernstige delicten), onverminderd de uitoefening 
van disciplinaire bevoegdheden door de bevoegde instanties. Het anticorruptiebeleid van de 
EU is een van de topprioriteiten op de agenda van de Commissie. De acties die de Commissie 
op dit gebied onderneemt zijn gebaseerd op het mandaat dat de lidstaten in het 
Stockholmprogramma zijn overeengekomen. Hiertoe heeft de Commissie op 6 juli 2011 een 
'anticorruptiepakket' aangenomen, dat is gebaseerd op de premisse dat corruptie niet als 
geïsoleerd verschijnsel kan worden bestreden en dat een krachtiger beleid op EU-niveau 
nodig is om betere resultaten te boeken.

In dit laatste strategische initiatief van de EU ter bestrijding van corruptie wordt een 
tweeledige aanpak gehanteerd: enerzijds wordt een EU-rapportagemechanisme inzake 
corruptiebestrijding ingesteld voor de periodieke beoordeling van de inspanningen van de 
lidstaten tegen corruptie ('EU-corruptiebestrijdingsverslag') – het eerste in zijn soort in de EU 
– en anderzijds wordt sterker gefocust op corruptie over de hele linie op een aantal interne en 
externe beleidsgebieden van de EU, evenals op een intensievere samenwerking met bestaande 
mechanismen voor het volgen van de corruptiebestrijding.

Het EU-corruptiebestrijdingsverslag zal worden beheerd door de Commissie en zal, met 
ingang van 2013, elke twee jaar worden gepubliceerd. In het verslag zal worden gewezen op
zowel positieve als negatieve praktijken en op trends en kwetsbare punten in de EU. Het 
verslag zal niet alomvattend zijn en elke beoordeling zal zich concentreren op een aantal 
transversale kwesties die relevant zijn op EU-niveau, evenals, in de landenanalyses, op 
geselecteerde kwesties die specifiek zijn voor elke lidstaat. Daarbij zal rekening worden 
gehouden met bestaande kennis, te weten de evaluaties van anticorruptiebeleid door al langer 
bestaande monitoringinstrumenten, zoals die welke worden gebruikt in het kader van de Raad 
van Europa (bijvoorbeeld door de Groep van staten tegen corruptie – GRECO) en de OESO, 
alsmede, van recentere datum, het evaluatiemechanisme van het Verdrag van de Verenigde 
Naties tegen corruptie (UNCAC).

Hoewel de Europese Commissie ook heeft gekeken naar een mogelijke oplossing in de vorm 
van wetgeving, binnen de grenzen van de door de Verdragen aan haar toegekende 
                                               
1. PB C 195 van 25.6.1997, blz. 2. De overeenkomst is op 28 september 2005 in werking getreden.
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bevoegdheid, kwam ze tot de conclusie dat een dergelijke oplossing op dit moment prematuur 
zou zijn. Bovendien houdt een aanzienlijk aantal zorgen met betrekking tot het 
anticorruptiebeleid meer verband met de uitvoering dan met het wettelijk kader ervan. Het 
EU-corruptiebestrijdingsverslag is beter geschikt om op korte en middellange termijn bij te 
dragen tot de intensivering van de anticorruptiemaatregelen en de versterking van het 
wederzijdse vertrouwen tussen lidstaten. Op basis van de bevindingen van de eerste verslagen 
kunnen in een later stadium verdere EU-beleidsacties worden overwogen, waaronder 
wetgevingsinitiatieven.

Hoewel de aanbevelingen die in het EU-corruptiebestrijdingsverslag zullen worden gedaan 
juridisch niet verbindend voor de lidstaten zullen zijn, zal de follow-up ervan in alle 
daaropvolgende verslagen worden gemonitord. De Commissie kan door het uitvoeren van 
regelmatige beoordelingen en het onder de aandacht brengen van openstaande aanbevelingen 
een extra impuls aan de inspanningen op het gebied van corruptiebestrijding in de EU geven.

De integriteit van lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers is in het algemene kader 
van het anticorruptiebeleid, waarvan de follow-up en de tenuitvoerlegging bijzondere 
moeilijkheden met zich meebrengen, van het allergrootste belang. In het EU-
corruptiebestrijdingsverslag zal ook naar deze aspecten worden gekeken en zullen 
aanbevelingen worden geformuleerd wanneer wordt gesignaleerd dat negatieve of positieve 
praktijken in een of meerdere lidstaten niet zijn uitgevoerd. Voorts zal in het verslag aandacht 
worden besteed aan de follow-up van nog niet-uitgevoerde aanbevelingen van andere 
evaluatiemechanismen, zoals GRECO, waaronder over de financiering van politieke partijen 
en verkiezingscampagnes.

In de mededeling van de Commissie over corruptiebestrijding in de EU1 van 6 juni 2011 werd 
onder meer benadrukt dat een van de belangrijkste gebieden waarop in de toekomst actie moet 
worden ondernomen de preventie en bestrijding van politieke corruptie is. Met het oog hierop 
heeft de Commissie de lidstaten, de nationale parlementen en het Europees Parlement 
opgeroepen om voor meer transparantie te zorgen en een effectief toezicht op de financiering 
van politieke partijen en andere belangengroepen mogelijk te maken. Zoals in de mededeling 
wordt verklaard, zal de Commissie ook alles in het werk stellen om haar verplichting tot 
verdediging van het algemene belang van de Unie te eerbiedigen, overeenkomstig de in de 
Verdragen, haar eigen gedragscode en andere relevante voorschriften neergelegde 
verplichtingen.

Conclusie

Gezien de bevoegdheden en de grenzen aan de bevoegdheden die het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en het Verdrag betreffende de Europese Unie aan haar hebben 
toegekend, en gezien de beleidsdoelstellingen die zij heeft vastgesteld in het 
anticorruptiepakket van 6 juni 2011, is de Commissie niet voornemens om nieuwe 
wetgevingsvoorstellen in te dienen met betrekking tot de integriteit van gekozen 
vertegenwoordigers. Op dit moment is de belangrijkste doelstelling van de Europese 
Commissie in dit beleidsgebied om ervoor te zorgen dat het in juni 2011 aangenomen 

                                               
1. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en 

Sociaal Comité "Corruptiebestrijding in de EU", van 6 juni 2011, COM(2011) 308 definitief.
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anticorruptiepakket, en in het bijzonder het met ingang van 2013 elke twee jaar te publiceren 
EU-corruptiebestrijdingsverslag, doelmatig ten uitvoer wordt gelegd.

De Europese Commissie erkent het belang van de door indiener opgeworpen vraagstukken en 
zal deze aspecten in aanmerking nemen in het monitoringproces dat zal worden uitgevoerd 
door middel van het EU-rapportagemechanisme inzake corruptiebestrijding.


