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14.9.2021 A9-0260/2

Amendement 2
Emil Radev, Sven Simon, Angelika Niebler, Sven Schulze, Christine Schneider, Stefan 
Berger, Eva Maydell, Petri Sarvamaa, Danuta Maria Hübner, Ralf Seekatz, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Angelika Winzig, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, 
Norbert Lins, Massimiliano Salini, Ivan Štefanec, Hildegard Bentele, Andrius Kubilius, 
Michael Gahler, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Christian Ehler, Željana Zovko, Peter 
Jahr, Andreas Schwab, Franc Bogovič, Lena Düpont, Inese Vaidere, Maria da Graça 
Carvalho, Peter Liese, Rainer Wieland, Agnès Evren, Loránt Vincze, Lukas Mandl, 
Esteban González Pons, Simone Schmiedtbauer, Anna-Michelle Asimakopoulou, Stelios 
Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, José Manuel Fernandes, Isabella Adinolfi, 
Vasile Blaga, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Gheorghe Falcă, Sabine Verheyen, 
Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Daniel Caspary, Axel Voss, Álvaro Amaro, 
Markus Ferber, Ljudmila Novak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof 
Hetman, Andrzej Halicki, Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Aušra Maldeikienė, Henna Virkkunen, Anne Sander, Ewa Kopacz, Marlene 
Mortler, Marion Walsmann, Brice Hortefeux, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon

Verslag A9-0260/2021
Daniel Freund
Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van 
een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat deze 
controlecapaciteit onder meer de 
mogelijkheid moet omvatten om de 
waarheidsgetrouwheid van de opgave van 
financiële belangen te controleren, die door 
de betrokken personen rechtstreeks bij het 
EU-orgaan voor ethiek moet worden 
ingediend, alsook bij het Parlement met 
betrekking tot kandidaat-commissarissen, 
om ervoor te zorgen dat zij zo snel 
mogelijk terechtkomen bij al degenen die 
verantwoordelijk zijn voor democratische 
en/of openbare controle, zoals bepaald in 
de toepasselijke regels, de behandeling van 
belangenconflicten, regels inzake 
lobbyactiviteiten, controles op 
transparantieverplichtingen, onder meer in 

10. is van mening dat deze 
controlecapaciteit onder meer de 
mogelijkheid moet omvatten om de 
waarheidsgetrouwheid van de opgave van 
financiële belangen te controleren; is van 
oordeel dat het Parlement met betrekking 
tot de kandidaat-commissarissen kan 
overwegen om het orgaan voor ethiek de 
opdracht te geven declaraties te 
beoordelen, maar dat deze nog steeds 
uitsluitend aan het Parlement moeten 
worden overgedragen om ervoor te zorgen 
dat zij zo snel mogelijk terechtkomen bij al 
degenen die verantwoordelijk zijn voor 
democratische en/of openbare controle, 
zoals bepaald in de toepasselijke regels, de 
behandeling van belangenconflicten, regels 
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de wetgevingsprocedure, het toezicht op de 
naleving van de regels inzake 
draaideurconstructies en meer in het 
algemeen het toezicht op de naleving van 
alle bepalingen van gedragscodes en 
voorschriften inzake transparantie, ethiek 
en integriteit;

inzake lobbyactiviteiten, controles op 
transparantieverplichtingen, onder meer in 
de wetgevingsprocedure, het toezicht op de 
naleving van de regels inzake 
draaideurconstructies en meer in het 
algemeen het toezicht op de naleving van 
alle bepalingen van gedragscodes en 
voorschriften inzake transparantie, ethiek 
en integriteit;

Or. en
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14.9.2021 A9-0260/3

Amendement 3
Emil Radev, Sven Simon, Angelika Niebler, Sven Schulze, Christine Schneider, Stefan 
Berger, Eva Maydell, Petri Sarvamaa, Danuta Maria Hübner, Ralf Seekatz, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Angelika Winzig, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, 
Norbert Lins, Massimiliano Salini, Ivan Štefanec, Hildegard Bentele, Andrius Kubilius, 
Michael Gahler, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Christian Ehler, Željana Zovko, Peter 
Jahr, Andreas Schwab, Franc Bogovič, Lena Düpont, Inese Vaidere, Maria da Graça 
Carvalho, Peter Liese, Rainer Wieland, Agnès Evren, Loránt Vincze, Lukas Mandl, 
Esteban González Pons, Simone Schmiedtbauer, Anna-Michelle Asimakopoulou, Stelios 
Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, José Manuel Fernandes, Isabella Adinolfi, 
Vasile Blaga, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Gheorghe Falcă, Sabine 
Verheyen, Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Daniel Caspary, Axel Voss, Álvaro 
Amaro, Markus Ferber, Ljudmila Novak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez, Aušra Maldeikienė, Henna Virkkunen, Anne Sander, Ewa 
Kopacz, Marlene Mortler, Marion Walsmann, Brice Hortefeux, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán 
Mon

Verslag A9-0260/2021
Daniel Freund
Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van 
een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat kandidaat-
commissarissen alleen kunnen worden 
benoemd als de Commissie juridische 
zaken heeft bevestigd dat er geen sprake is 
van belangenconflicten en dat de 
Commissie juridische zaken de duidelijke 
bevoegdheid heeft om kandidaat-
commissarissen af te keuren als een 
mogelijk belangenconflict is geconstateerd;

21. herinnert eraan dat kandidaat-
commissarissen alleen kunnen worden 
benoemd als de Commissie juridische 
zaken heeft bevestigd dat er geen sprake is 
van belangenconflicten en dat de 
Commissie juridische zaken de duidelijke 
bevoegdheid heeft om kandidaat-
commissarissen af te keuren als een 
mogelijk belangenconflict is geconstateerd 
dat niet kan worden opgelost;

Or. en
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14.9.2021 A9-0260/4

Amendement 4
Emil Radev, Sven Simon, Angelika Niebler, Sven Schulze, Christine Schneider, Stefan 
Berger, Eva Maydell, Petri Sarvamaa, Danuta Maria Hübner, Ralf Seekatz, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Angelika Winzig, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, 
Norbert Lins, Massimiliano Salini, Ivan Štefanec, Hildegard Bentele, Andrius Kubilius, 
Michael Gahler, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Christian Ehler, Željana Zovko, Peter 
Jahr, Andreas Schwab, Franc Bogovič, Lena Düpont, Inese Vaidere, Maria da Graça 
Carvalho, Peter Liese, Rainer Wieland, Agnès Evren, Loránt Vincze, Lukas Mandl, 
Esteban González Pons, Simone Schmiedtbauer, Anna-Michelle Asimakopoulou, Stelios 
Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, José Manuel Fernandes, Isabella Adinolfi, 
Vasile Blaga, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Gheorghe Falcă, Sabine 
Verheyen, Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Daniel Caspary, Axel Voss, Álvaro 
Amaro, Markus Ferber, Ljudmila Novak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez, Aušra Maldeikienė, Henna Virkkunen, Anne Sander, Ewa 
Kopacz, Marlene Mortler, Marion Walsmann, Brice Hortefeux, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán 
Mon

Verslag A9-0260/2021
Daniel Freund
Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van 
een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept dat het besluit over 
belangenconflicten van kandidaat-
commissarissen voorafgaand aan 
hoorzittingen een democratische en 
institutionele bevoegdheid van de 
Commissie juridische zaken van het 
Parlement blijft; benadrukt in dit kader dat 
het toekomstige onafhankelijke EU-
orgaan voor ethiek over passende 
onderzoeksbevoegdheden moet beschikken 
en de bevoegdheid moet krijgen om 
administratieve documenten op te vragen 
en in te zien, zodat het weloverwogen en 
goed gedocumenteerd beoordelingen kan 
uitvoeren; wijst erop dat bij onderzoeken 

24. onderstreept dat het besluit over 
belangenconflicten van kandidaat-
commissarissen voorafgaand aan 
hoorzittingen een democratische en 
institutionele bevoegdheid van de 
Commissie juridische zaken van het 
Parlement blijft; benadrukt in dit kader dat 
dankzij het Kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie het 
Parlement over passende 
onderzoeksbevoegdheden beschikt en de 
bevoegdheid om administratieve 
documenten op te vragen en in te zien, 
zodat het weloverwogen en goed 
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naar de gevolgen van een belangenconflict 
de regels inzake vertrouwelijkheid, privacy 
en bescherming van persoonsgegevens ten 
volle moeten worden nageleefd; is van 
mening dat de Commissie juridische zaken 
meer tijd moet krijgen en dat zij, met 
volledige inachtneming van haar 
bevoegdheden ter zake, zich bij haar 
oordeel over de vraag of er bij kandidaat-
commissarissen sprake is van 
belangenconflicten, moet baseren op de 
niet-bindende, gedetailleerde en 
gemotiveerde aanbevelingen van het 
onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek, die 
haar optreden een sterke basis zouden 
geven; is van mening dat de Commissie 
juridische zaken uiteindelijk een debat en 
een stemming dient te houden over de door 
het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek 
gedane aanbevelingen; is van mening dat 
de aanbevelingen samen met de opgaven 
van de financiële belangen van de 
kandidaat-commissarissen openbaar 
moeten worden gemaakt; is van mening 
dat, naast de toetsing van de verklaringen 
van de kandidaat-commissarissen door de 
Commissie juridische zaken, er in zijn 
algemeenheid voor alle instellingen, 
organen en instanties van de Unie vóór, 
tijdens en na publieke functies of 
werkzaamheden onderzoek moet worden 
gedaan naar belangenconflicten; is voorts 
van mening dat zij moet kunnen 
beschikken over voldoende middelen, 
instrumenten en vaardigheden om de 
nodige informatie te vinden en te 
controleren en om, indien nodig, om 
aanvullende informatie te verzoeken;

gedocumenteerd beoordelingen kan 
uitvoeren; wijst erop dat bij onderzoeken 
naar de gevolgen van een belangenconflict 
de regels inzake vertrouwelijkheid, privacy 
en bescherming van persoonsgegevens ten 
volle moeten worden nageleefd; is van 
mening dat de Commissie juridische zaken 
meer tijd moet krijgen en dat zij, met 
volledige inachtneming van haar 
bevoegdheden ter zake, zich bij haar 
oordeel over de vraag of er bij kandidaat-
commissarissen sprake is van 
belangenconflicten, moet baseren op de 
niet-bindende, gedetailleerde en 
gemotiveerde aanbevelingen van het 
onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek, die 
haar optreden een sterke basis zouden 
geven; is van mening dat de Commissie 
juridische zaken uiteindelijk een debat en 
een stemming dient te houden over de door 
het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek 
gedane aanbevelingen; is van mening dat 
de aanbevelingen samen met de opgaven 
van de financiële belangen van de 
kandidaat-commissarissen openbaar 
moeten worden gemaakt; is van mening 
dat, naast de toetsing van de verklaringen 
van de kandidaat-commissarissen door de 
Commissie juridische zaken, er in zijn 
algemeenheid voor alle instellingen, 
organen en instanties van de Unie vóór, 
tijdens en na publieke functies of 
werkzaamheden onderzoek moet worden 
gedaan naar belangenconflicten; is voorts 
van mening dat zij moet kunnen 
beschikken over voldoende middelen, 
instrumenten en vaardigheden om de 
nodige informatie te vinden en te 
controleren en om, indien nodig, om 
aanvullende informatie te verzoeken;

Or. en


