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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de 
oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie 2019-2024, die 
op 10 september 2019 zijn gepresenteerd,

– gezien de opdrachtbrief van de voorzitter van de Commissie van 1 december 2019 aan 
Věra Jourová, kandidaat-vicevoorzitter voor waarden en transparantie,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over transparantie, verantwoordelijkheid en 
integriteit in de EU-instellingen1,

– gezien zijn resolutie van 26 november 2020 over de stand van zaken met betrekking tot 
het Europees verkiezingsproces2,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name de artikelen 9, 
10, 13, 14, 15, 16 en 17,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 
name artikel 223, lid 2, artikel 245 en artikel 295,

– gezien de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door 
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (“Verkiezingsakte”), gehecht aan het 
besluit van de Raad van 20 september 1976, zoals gewijzigd,

– gezien het ontwerp van interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de 
Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over een verplicht 
transparantieregister,

– gezien speciaal verslag nr. 13/2019 van de Europese Rekenkamer betreffende de 
ethische kaders van de gecontroleerde EU-instellingen,

– gezien de conclusies van de Raad over speciaal verslag nr. 13/2019 van de Europese 
Rekenkamer,

– gezien zijn besluit van 28 september 2005 houdende aanneming van het Statuut van de 
leden van het Europees Parlement (2005/684/EG, Euratom)3,

– gezien het Reglement van het Europees Parlement, en met name de artikelen 2, 10 en 
11, artikel 176, lid 1, bijlage I, artikelen 1 t/m 3, artikel 4, lid 6, artikelen 5 en 6, en 
bijlage II,

1 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 120.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0327.
3 PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1.



PE663.273v03-00 4/51 RR\1237287NL.docx

NL

– gezien de jaarverslagen van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden,

– gezien de jaarverslagen over de toepassing van de gedragscode voor de leden van de 
Europese Commissie, met inbegrip van de adviezen van het onafhankelijk ethisch 
comité,

– gezien de aanbevelingen van de Europese Ombudsman in het gezamenlijk onderzoek 
van de klachten 194/2017/EA, 334/2017/EA en 543/2017/EA over de manier waarop de 
Commissie is omgegaan met de beroepsactiviteiten van voormalige leden en een 
voormalige voorzitter van de Commissie na hun ambtstermijn, en over de rol van haar 
“ethisch comité”,

– gezien de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de Groep van Staten tegen Corruptie (Greco) van de Raad van 
Europa en diverse ngo’s,

– gezien het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie, en met name de artikelen 11, 
11 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 15, 16, 17, 19, 21 bis, 22 bis, 22 quater, 24, 27 en 40,

– gezien de bevoegdheden van de Commissie juridische zaken van het Europees 
Parlement zoals neergelegd in bijlage VI bij zijn Reglement,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie juridische zaken, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie 
verzoekschriften,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A9-0260/2021),

A. overwegende dat in het VEU is bepaald dat de Unie in al haar activiteiten het beginsel 
van gelijkheid van haar burgers eerbiedigt, die gelijke aandacht genieten van haar 
instellingen, organen en instanties; overwegende dat dit impliceert dat openbare 
besluiten in het algemeen belang worden genomen;

B. overwegende dat in de Verdragen een systeem voor de verdeling van bevoegdheden 
tussen de instellingen van de Unie is vastgesteld waarmee elke instelling haar eigen rol 
krijgt toegewezen binnen de institutionele structuur van de Unie en in de uitvoering van 
de aan haar toevertrouwde taken;

C. overwegende dat elke EU-instelling weliswaar recht heeft op organisatorische 
soevereiniteit, maar dat alle EU-instellingen moeten voldoen aan de hoogste normen 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

D. overwegende dat in het VEU en het VWEU een kader voor het Europese bestuur op 
basis van de scheiding der machten is neergelegd, waarbij voor elke instelling aparte 
rechten en plichten zijn vastgesteld;

E. overwegende dat de onafhankelijkheid, transparantie en verantwoordingsplicht voor 
overheidsinstellingen en van hun verkozen vertegenwoordigers, commissarissen en 
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ambtenaren van het grootste belang zijn om de burgers vertrouwen in te boezemen, wat 
noodzakelijk is voor de legitieme werking van democratische instellingen;

F. overwegende dat de ethische normen die voor de EU-instellingen gelden weliswaar in 
tal van opzichten vooruitstrevender zijn dan die van hun nationale tegenhangers, maar 
dat de uitvoering ervan te wensen overlaat;

G. overwegende dat de handhaving van het ethische kader zou kunnen worden verbeterd;

H. overwegende dat het vertrouwen van burgers in openbare instellingen en het 
besluitvormingsproces een pijler is van elk democratisch bestuur en dat hiervoor een 
voorbeeldfunctie, integriteit, transparantie, verantwoording en de hoogste normen van 
ethisch gedrag vereist zijn;

I. overwegende dat de afwezigheid van ongepaste beïnvloeding door 
belangenvertegenwoordigers, onder andere door het verrichten van betaalde activiteiten 
voor leden van het Europees Parlement, geschenken of reisjes, het niet scheppen van 
verwachtingen over een toekomstige baan na beëindiging van het mandaat van een lid 
of na beëindiging van de dienst van een ambtenaar, en het niet onrechtmatige gebruik 
van informatie of contactgegevens van essentieel belang is om ervoor te zorgen dat er 
bij democratische processen geen particuliere belangen meespelen en dat de rechten van 
burgers ten volle worden geëerbiedigd;

J. overwegende dat de tekortkomingen van het huidige ethische kader van de EU 
grotendeels zijn terug te voeren op het feit dat het kader op zelfregulering berust, dat 
EU-strafrecht ontbreekt en dat er onvoldoende middelen en competenties zijn om 
informatie te kunnen verifiëren; overwegende dat een ontwikkeling van het huidige 
ethische kader van de EU een duidelijke rechtsgrondslag moet hebben en tegelijkertijd 
de machtenscheiding zoals neergelegd in de Verdragen moet eerbiedigen; overwegende 
dat de oprichting van een onafhankelijk orgaan voor ethiek kan bijdragen tot het 
versterken van het vertrouwen in de EU-instellingen en hun democratische legitimiteit; 

K. overwegende dat zich bijgevolg gevallen van problematisch gedrag hebben voorgedaan; 
overwegende dat elk geval van onethisch gedrag en de ondeugdelijke afhandeling ervan 
door de EU-instellingen het vertrouwen van de Europese burgers in de EU-instellingen 
in gevaar brengt en in ernstige mate schade heeft toegebracht aan de reputatie van de 
Europese Unie;

L. overwegende dat met name het “draaideur”-verschijnsel sterk in opmars is; 
overwegende dat verscheidene commissarissen en een derde van de leden van het 
Europees Parlement in de zittingsperiode 2014-2019 nadien zijn aangeworven door 
organisaties die zijn opgenomen in het Europees Transparantieregister; overwegende 
dat er door dit verschijnsel risico’s zijn op belangenconflicten met de legitieme 
bevoegdheidsgebieden van de lidstaten en de EU-instellingen en op openbaarmaking of 
misbruik van vertrouwelijke informatie; overwegende dat door dit verschijnsel ook het 
risico bestaat dat voormalige personeelsleden hun nauwe persoonlijke contacten en 
vriendschappen met voormalige collega’s gebruiken om te lobbyen;

M. overwegende dat de huidige kaders voor ethische normen op EU-niveau op het 
specifieke karakter van iedere EU-instelling zijn toegespitst, wat leidt tot verschillende 
handhavingsprocessen en -niveaus, zelfs van dezelfde EU-statuten binnen verschillende 
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instellingen, organen en instanties van de EU, waardoor er een complex systeem 
ontstaat dat moeilijk te doorgronden is voor zowel burgers van de Unie als degenen die 
zich aan de voorschriften moeten houden;

N. overwegende dat de Europese Rekenkamer in haar speciaal verslag nr. 13/2019 stelde 
dat er op veel gebieden goede redenen bestaan voor een geharmoniseerde aanpak van de 
behandeling van ethische vraagstukken bij de EU-instellingen; overwegende dat de 
Europese Ombudsman en de Europese Rekenkamer herhaaldelijk hebben 
gewaarschuwd over grote tekortkomingen in het beleid van de EU-instellingen ter 
voorkoming van belangenconflicten; overwegende dat zowel de Ombudsman als de 
Rekenkamer specifieke bezorgdheid hebben geuit over het ontbreken van een 
gemeenschappelijk ethisch EU-kader met duidelijke procedures en meldingskanalen; 
overwegende dat dit probleem met name betrekking heeft op de werkzaamheden van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad, waarbij belangenconflicten op hoog 
niveau, draaideurconstructies en transparantieregels moeten worden aangepakt; 
overwegende dat de ethische regels van de EU niet zijn afgestemd op de OESO-
richtsnoeren inzake de omgang met belangenconflicten in de openbare dienst;

O. overwegende dat het voorbeeld van de “Haute Autorité pour la Transparence de la Vie 
Publique” in Frankrijk reeds heeft laten zien dat een onafhankelijk en 
gemeenschappelijk orgaan, belast met de monitoring, handhaving en bestraffing van 
niet-naleving van de ethische voorschriften van overheidsinstanties, een doeltreffend en 
krachtig instrument is om onethisch gedrag blijvend terug te dringen;

P. overwegende dat de aan de instellingen toegewezen machtsverhoudingen een 
fundamentele waarborg zijn die bij de Verdragen aan EU-burgers wordt geboden;

Q. overwegende dat het dankzij de door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-
EU) ontwikkelde Meroni-doctrine mogelijk is bevoegdheden van de Europese 
instellingen te delegeren aan externe organen, met inbegrip van bevoegdheden die nog 
niet worden uitgeoefend; overwegende dat delegatie van bevoegdheden volgens het 
HvJ-EU beperkt moet worden en alleen verband mag houden met duidelijk vastgestelde 
bevoegdheden, waarvan het gebruik volledig onderworpen moet worden aan het 
toezicht van de delegerende instellingen en geen betrekking mag hebben op 
discretionaire bevoegdheden waarin een politieke beoordeling een rol speelt, teneinde 
de machtsverhoudingen tussen de instellingen niet in gevaar te brengen;

R. overwegende dat de instellingen volgens het beginsel van bevoegdheidstoedeling door 
middel van een interinstitutionele overeenkomst geen bevoegdheden kunnen delegeren 
die zij zelf niet hebben, bijvoorbeeld wanneer die bevoegdheden bij de Verdragen aan 
de Rekenkamer zijn verleend of bij de lidstaten zijn blijven liggen;

S. overwegende dat leden van de Commissie juridische zaken tijdens het onderzoek naar 
mogelijke belangenconflicten van kandidaat-commissarissen in 2019 hebben gewezen 
op ernstige tekortkomingen in de bestaande procedure; overwegende dat het bij deze 
tekortkomingen bijvoorbeeld gaat om het feit dat de commissie slechts toegang heeft tot 
een beperkte hoeveelheid informatie, dat zij onvoldoende tijd heeft voor haar onderzoek 
en dat het haar ontbreekt aan onderzoeksbevoegdheden en aan steun van deskundigen; 
overwegende dat in artikel 17, lid 3, VEU staat dat de leden van de Europese 
Commissie worden gekozen “uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid 
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bieden”;

T. overwegende dat het bestaande strikte ethische kader voor commissarissen verder moet 
worden ontwikkeld om bestaande lacunes in de wetgeving, zoals het ontbreken van een 
statuut van commissarissen, te dichten; overwegende dat dit proces nauw samenhangt 
met parlementaire controle en toezicht, dat een statuut van commissarissen moet worden 
opgesteld in overeenstemming met de gewone wetgevingsprocedure en dat de 
Commissie hiertoe een voorstel moet indienen;

U. overwegende dat alle lijsttrekkers tijdens de Europese verkiezingen van 2019 de 
instelling van een onafhankelijk ethisch orgaan voor alle EU-instellingen hebben 
gesteund; overwegende dat de voorzitter van de Commissie dit in haar politieke 
beleidslijnen heeft gesteund;

V. overwegende dat de vrije uitoefening van het mandaat van de leden van het Europees 
Parlement in het belang is van de burgers die zij vertegenwoordigen;

W. overwegende dat één van de primaire taken van het Parlement zoals neergelegd in het 
VEU de uitoefening van politieke controle is;

X. overwegende dat op het personeel in de instellingen het Statuut van de ambtenaren van 
de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Unie van toepassing zijn;

1. is van mening dat een onafhankelijk en gemeenschappelijk EU-orgaan voor ethiek de 
consistente en volledige toepassing van ethische normen binnen de EU-instellingen 
beter zou kunnen waarborgen om ervoor te zorgen dat openbare besluiten met oog voor 
het algemeen belang en het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen worden 
genomen; stelt voor op basis van artikel 295 VWEU een interinstitutioneel akkoord 
(IIA) te sluiten om een onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek op te richten voor het 
Parlement en de Commissie, dat tevens openstaat voor alle andere EU-instellingen, 
organen en instanties, en dat orgaan ook opleiding en actieve begeleiding te laten bieden 
aan de deelnemende instellingen, organen en instanties; 

Beginselen

2. is van mening dat de bepalingen van dit IIA aan de volgende bepalingen en beginselen 
moeten voldoen:

(a) het beginsel van goed financieel beheer voor een effectief en efficiënt beheer van 
de middelen van de Unie,

(b) de beginselen van bevoegdheidstoedeling en machtenscheiding,

(c) de vrijheid van beroep en het recht om te werken zoals uiteengezet in artikel 15 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

(d) beginselen betreffende de rechtsstaat, fundamentele Europese beginselen zoals het 
vermoeden van onschuld en het recht om te worden gehoord, het 
legaliteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel,
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(e) het Statuut van de leden en met name de in artikel 2 verankerde vrije uitoefening 
van het mandaat,

(f) geen duplicatie van of inmenging in de werkzaamheden van het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF), het Europees Openbaar Ministerie (EOM), de 
Europese Ombudsman, de Europese Rekenkamer of het HvJ-EU,

(g) het enquêterecht van het Europees Parlement, zoals vastgelegd in artikel 226 
VWEU;

3. is van mening dat het orgaan in het kader van zijn taken, met inbegrip van toezicht en 
onderzoek, moet vertrouwen op de bestaande bevoegdheden van de instellingen om hun 
leden om informatie te vragen of op de instemming van nationale autoriteiten om 
informatie te delen; onderstreept dat de voorzitter van het Parlement, het college van 
commissarissen van de Commissie of de respectieve autoriteit van een deelnemende 
instelling de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid zullen behouden tot een mogelijke 
herziening van de regels;

4. is van mening dat de door het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek gevolgde 
procedure moet zorgen voor een passend niveau van transparantie en tegelijkertijd de 
procedurele waarborgen zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie moet beschermen, en dat het IIA procedureregels en een passend 
protocol inzake gegevensbescherming moet omvatten, verwijzend naar het bestaande 
acquis van beginselen van de bestaande ethische organen van de EU, alsook naar de 
gemeenschappelijke waarden van de EU (artikel 2 VEU), het recht van de betrokken 
persoon om te worden gehoord en beroep aan te tekenen, de verplichting tot 
samenwerking en de bekendmakingsvereisten;

Toepassingsgebied en mandaat

5. is van mening dat aan het nieuwe EU-orgaan voor ethiek een lijst van overeengekomen 
taken moet worden gedelegeerd om ethische regels voor commissarissen, leden van het 
Europees Parlement en personeelsleden van de deelnemende instellingen voor, tijdens 
en in sommige gevallen na hun ambtstermijn of dienst voor te stellen en daarover 
adviezen te verstrekken, overeenkomstig de toepasselijke regels, met inbegrip van:

(a) het Statuut van de leden van het Europees Parlement (artikelen 2 en 3),

(b) het Reglement van het Parlement (artikel 2, artikel 10, leden 5, 6 en 7, artikel 11, 
artikel 176, lid 1, bijlage I (artikelen 1 tot en met 8) en bijlage II),

(c) het Reglement van orde van de Commissie (artikel 9), haar gedragscode 
(artikelen 2 tot en met 13, en bijlage II), alsmede haar besluit van 25 november 
2014 betreffende het openbaar maken van informatie over bijeenkomsten van 
leden van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen en 
haar besluit van 25 november 2014 betreffende het openbaar maken van 
informatie over bijeenkomsten van directeuren-generaal van de Commissie en 
organisaties of als zelfstandige werkzame personen,

(d) de artikelen 11, 11 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 15, 16, 17, 19, 21 bis, 22, 22 bis, 
22 quater, 24, 26, 27, 40, 43, 86, 90, 91 bis en bijlage IX van het Statuut van de 
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ambtenaren van de Europese Unie, op overeenkomstige wijze van toepassing op 
alle personeelsleden die bij de agentschappen in dienst zijn, indien die het IIA 
hebben ondertekend,

(e) het interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister;

6. is van mening dat het akkoord vóór, tijdens en na de ambtstermijn van toepassing moet 
zijn op de leden en personeelsleden van de deelnemende instellingen, overeenkomstig 
de toepasselijke voorschriften; meent dat dit moet gelden voor de leden van het 
Europees Parlement, de commissarissen en alle personeelsleden die onder het 
toepassingsgebied van het Statuut van de ambtenaren van de EU vallen;

7. wijst erop dat met betrekking tot personen op wie het Statuut van de ambtenaren van de 
EU van toepassing is, de bevoegdheid aan het onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek zou 
kunnen worden gedelegeerd met gebruikmaking van de machtigingsclausules in 
artikel 2, lid 2, of artikel 9, lid 1, of beide en betrekking zou hebben op toezicht op en 
handhaving van de ethische verplichtingen, terwijl andere beroepsmatige verplichtingen 
door het tot aanstelling bevoegd gezag zouden blijven worden gehandhaafd;

8. benadrukt dat alle EU-instellingen en -organen zich bij het IIA moeten kunnen 
aansluiten; wijst erop dat de medewetgevers kunnen besluiten agentschappen te binden 
door middel van hun oprichtingsverordeningen; is van mening dat het orgaan voor 
ethiek op grond van het IIA informatie met nationale autoriteiten moet kunnen 
uitwisselen waar dat nodig is voor de uitvoering van zijn taken, waarbij het die 
informatie met dezelfde vertrouwelijkheid dient te behandelen als de 
informatieverstrekkende autoriteit (bijvoorbeeld fiscale informatie, kadasters en 
gegevens die in het bezit zijn van nationale ethische instanties), en beste praktijken en 
collegiale toetsingen moet kunnen onderzoeken; is van mening dat het onafhankelijk 
orgaan voor ethiek, onverminderd de algemene beginselen van paragraaf 2 en indien dit 
relevant is voor de uitoefening van zijn taken, de mogelijkheid moet hebben om binnen 
hun respectieve mandaten samen te werken en informatie uit te wisselen met relevante 
EU-organen zoals OLAF, het EOM, de Ombudsman en de Europese Rekenkamer; 

Bevoegdheden

9. is van mening dat, onverminderd het evenwicht tussen de instellingen zoals vastgelegd 
in de Verdragen, alle deelnemende instellingen, binnen het kader van hun respectieve 
procedurele autonomie, het EU-orgaan voor ethiek moeten belasten met enerzijds een 
preventieve rol via bewustmaking en ethische richtsnoeren, en anderzijds een nalevings- 
en adviserende rol met het vermogen om aanbevelingen te doen over ethische kwesties, 
waaronder belangenconflicten; is van mening dat de besluitvormingsbevoegdheden 
binnen de respectieve instellingen moeten blijven totdat het ethisch orgaan van de EU 
beslissingsbevoegdheid krijgt op basis van een passende rechtsgrondslag; wijst erop dat 
de taken van het EU-orgaan voor ethiek beperkt zouden blijven tot de overeengekomen 
lijst van taken die door de deelnemende instellingen zijn gedelegeerd en derhalve de 
bevoegdheden van OLAF, het EOM en de nationale jurisdicties in verband met 
inbreuken op wetten die onder hun bevoegdheden vallen, onverlet zouden laten en 
volledig zouden eerbiedigen; benadrukt dat het Parlement met het oog op het toezicht 
op de integriteit regelmatig studies moet laten uitvoeren waarin integriteit wordt 
gedefinieerd aan de hand van een reeks welomschreven doelstellingen en prestatie-
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indicatoren, en verslag moet uitbrengen over de geboekte vooruitgang; 

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 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;

11. merkt op dat in wetgevende en andere bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten binnen de EU-instellingen uiteenlopende definities van de term 
“belangenconflict” worden gehanteerd; merkt op dat een definitie afhankelijk is van de 
context en bovendien aan verandering onderhevig is, en dat volledige transparantie geen 
volledige garantie biedt dat er geen sprake is van belangenconflicten en evenmin de 
garantie biedt dat het vertrouwen van het publiek gewonnen wordt of toeneemt; merkt 
op dat het vertrouwen van de burgers in openbare instellingen staat of valt met de 
handhaving van ethische regels en publieke verantwoordingsplicht voor 
belangenconflicten;

12. stipt aan dat het belangrijk is een onderscheid te maken tussen een belangenconflict dat 
tijdens de uitoefening van een functie ontstaat en een dat daarna ontstaat, en tussen 
handelingen die zijn toegestaan als ze worden opgegeven en handelingen die sowieso 
niet zijn toegestaan;

13. wijst erop dat het Europees Parlement het raadgevend comité voor het gedrag van de 
leden heeft opgericht, dat tot taak heeft de leden te adviseren over de interpretatie en 
toepassing van de gedragscode; wijst erop dat dit raadgevend comité tevens vermeende 
gevallen van schending van de gedragscode beoordeelt en de Voorzitter adviseert over 
mogelijk te nemen maatregelen; is van mening dat het Europees Parlement het goede 
voorbeeld moet geven wat betreft regels inzake ethiek en de handhaving daarvan;

14. denkt dat het EU-orgaan voor ethiek eveneens de controle zou kunnen krijgen over de 
door het transparantieregister opgelegde verplichtingen en zich zou moeten buigen over 
een betere bescherming van klokkenluiders en een betere omgang met 
belangenconflicten in geval van corruptie en fraude;

15. is van mening dat het EU-orgaan voor ethiek de opdracht moet krijgen een openbaar 
EU-portaal met relevante informatie over ethische regels, verslagen over beste 
praktijken, studies en statistieken te ontwikkelen, alsmede een databank met de opgaven 
van financiële belangen van alle deelnemende instellingen;

16. benadrukt dat het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek het recht moet krijgen om op 
eigen initiatief een onderzoek in te stellen en onderzoeken op afstand en ter plaatse in te 
stellen op grond van de gegevens die het zelf heeft verzameld of van derden heeft 
ontvangen, bijvoorbeeld van journalisten, de media, ngo’s, klokkenluiders, 
maatschappelijke organisaties of de Europese Ombudsman; onderstreept dat derden die 
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te goeder trouw een zaak aanhangig maken bij het onafhankelijke orgaan voor ethiek, 
moeten worden beschermd en anoniem moeten blijven; is van mening dat het orgaan, 
wanneer het op eigen initiatief een onderzoek instelt, de betrokken persoon en de 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het opleggen van sancties in de respectieve 
instellingen, daarvan via een vertrouwelijk bericht in kennis moet stellen; is van mening 
dat de respectieve autoriteit van deze instelling, deze instantie of dit orgaan in een 
dergelijk geval kan verlangen dat het orgaan een toelichting geeft;

17. wijst erop dat het opvragen om belastingdocumenten en bankgegevens 
privaatrechtelijke handelingen zijn waarvoor ernstige aantijgingen moeten bestaan die 
onder de bevoegdheid van OLAF vallen;

18. onderstreept dat het orgaan klokkenluiders, in het bijzonder Europese ambtenaren, moet 
beschermen zodat zij hun zorgen aangaande mogelijke schendingen van de 
voorschriften kunnen melden zonder vrees voor represailles; stelt in dit verband voor 
dat het orgaan toezicht houdt op de mechanismen voor het vertrouwelijk indienen van 
interne klachten die onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de 
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie 
vallen; benadrukt dat ambtenaren in een veilige en beschermde werkomgeving eerder 
geneigd zijn hun zorgen te uiten en aldus bij te dragen aan de doeltreffende werking van 
het onafhankelijke orgaan voor ethiek;

19. meent dat het orgaan, om volledig doeltreffend te zijn, de functies van bestaande 
organen die verantwoordelijk zijn voor ethiek zou moeten samenvoegen; is van mening 
dat het orgaan de leden van het Europees Parlement of de commissarissen moet 
adviseren wanneer zij om advies vragen over ethische kwesties; is van mening dat het 
orgaan met betrekking tot de ethische verplichtingen van het personeel aanbevelingen 
voor sancties moet doen aan het tot aanstelling bevoegde gezag, en dat het orgaan met 
betrekking tot leden van het Europees Parlement of commissarissen aanbevelingen moet 
doen aan de verantwoordelijke autoriteiten van de respectieve deelnemende 
instellingen; beveelt aan dat het orgaan voor ethiek aanbevelingen doet die als precedent 
kunnen dienen in identieke of soortgelijke gevallen; is van mening dat dit voor 
efficiëntie, consistentie en een voorspelbare en aanzienlijke vermindering van de 
werklast zal zorgen, met name voor personeelszaken in het geval van talrijke 
soortgelijke gevallen;

20. is van mening dat het EU-orgaan voor ethiek integriteit zou moeten bevorderen en 
raadgevende bevoegdheden toevertrouwd zou moeten krijgen, zodat het betrouwbaar en 
geloofwaardig advies kan geven aan personen en/of instellingen die onder zijn 
toepassingsgebied vallen en die graag een ethische norm geïnterpreteerd zouden zien in 
verband met passend gedrag in een specifiek geval; is van mening dat het advies voor 
het onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek in zijn standpunt over dezelfde kwestie 
bindend zou moeten zijn om een consequente toepassing van de ethische normen en 
voorspelbaarheid te waarborgen;

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;
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22. herinnert eraan dat het Parlement het vertrouwen in een individueel lid van de 
Commissie kan opzeggen, waarna de voorzitter van de Commissie het ontslag van het 
betrokken lid moet eisen of zijn weigering om dit te doen tijdens de volgende 
vergaderperiode voor het Parlement moet toelichten, overeenkomstig punt 5 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 20 november 2010;

23. is van mening dat het onderzoek van de door de kandidaat-commissarissen met het oog 
op de beoordeling van mogelijke belangenconflicten ingediende verklaringen van 
fundamenteel institutioneel en democratisch belang is en met de grootst mogelijke 
aandacht, inzet en verantwoordelijkheidszin moet worden uitgevoerd, door middel van 
een volledig objectieve, democratische en onafhankelijke beoordeling van de 
overgelegde gegevens; is van mening dat de regels voor het onderzoek van potentiële 
belangenconflicten ook van toepassing moeten zijn op de verklaring van de verkozen 
voorzitter van de Europese Commissie;

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 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; 

Samenstelling

25. is van mening dat het orgaan voor ethiek uit negen leden moet bestaan, waarvan drie 
door de Commissie worden geselecteerd, drie door het Parlement worden verkozen en 
drie rechtens worden aangewezen uit de voormalige rechters van het HvJ-EU, de 
Rekenkamer en de voormalige Europese Ombudsmannen; is van mening dat met 
betrekking tot personeelsaangelegenheden ook personeelsvertegenwoordigers van de 
instelling van de betrokkene moeten worden betrokken; wijst erop dat bijlage II bij het 
Statuut dienovereenkomstig moet worden gewijzigd;
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26. vindt dat zijn leden onafhankelijk moeten zijn, moeten worden verkozen op grond van 
hun bekwaamheid, ervaring en professionele kwaliteiten, evenals hun persoonlijke 
integriteit, een voortreffelijke staat van dienst moeten hebben als het gaat om ethisch 
gedrag en een verklaring omtrent de afwezigheid van belangenconflicten moeten 
overleggen; is van mening dat de samenstelling van het orgaan genderevenwichtig moet 
zijn; benadrukt dat alle leden in de uitvoering van hun taken onafhankelijk moeten zijn; 
is van mening dat de leden voor een periode van zes jaar moeten worden gekozen en om 
de twee jaar met een derde moeten worden vernieuwd;

27. vraagt om de verklaringen van de kandidaten door een ethiekfunctionaris te laten 
verifiëren; is van mening dat de leden samenwerkingsgericht en coherent aan hun 
analyses en aanbevelingen moeten werken; vraagt om een genderevenwichtige 
samenstelling van het orgaan;

28. is van mening dat de samenstelling van het orgaan voor ethiek vergezeld moet gaan van 
een kader voor de uitoefening van het mandaat, en van een procedure om het mandaat te 
beëindigen;

29. stelt voor dat het Parlement, om brede steun te waarborgen, de leden van het orgaan 
kiest met de steun van een grote meerderheid, mogelijk vergelijkbaar met de procedure 
voor leden van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen of besluiten met betrekking tot de Sacharovprijs;

30. stelt voor dat elke instelling deze leden met name selecteert uit voormalige rechters van 
het HvJ-EU, voormalige presidenten van OLAF en van de Rekenkamer, voormalige of 
huidige leden van de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten, voormalige leden 
van het Europees Parlement, voormalige personeelsleden van de deelnemende 
instellingen en organen, voormalige EU-Ombudsmannen en leden van de ethische 
autoriteiten in de lidstaten; stelt verder voor dat het orgaan een president en twee 
vicepresidenten kiest uit zijn leden; benadrukt dat dit geen afbreuk doet aan het recht 
van personeelsleden om hun vertegenwoordigers zelf te organiseren wanneer het om 
personeelsaangelegenheden gaat;

31. benadrukt dat de diversiteit van de achtergronden en de onafhankelijke expertises van 
de leden gewaarborgd moet zijn; stelt voor het aantal voormalige leden van het 
Europees Parlement en commissarissen tot een derde van de samenstelling van het 
orgaan te beperken;

32. beveelt aan dat het college wordt ondersteund door een secretariaat dat over de 
persoonlijke, materiële en financiële middelen beschikt die in verhouding staan tot zijn 
taken en mandaat, met inbegrip van een ethisch functionaris die verantwoordelijk is 
voor opleiding op het gebied van ethiek en die binnen het onafhankelijk EU-orgaan 
voor ethiek advies geeft; is van mening dat de samenbrenging van de 
begrotingsmiddelen en personeelsleden die momenteel aan de diverse ethische organen 
van de EU worden toegekend, tot een doeltreffender gebruik van de middelen zou 
leiden en de kosten zou kunnen verlagen;

Procedures

33. is van mening dat de oprichting van een EU-orgaan voor ethiek moet bijdragen aan de 
opbouw van een institutionele cultuur die fundamenteel gebaseerd is op preventie, 
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ondersteuning en transparantie; stelt daartoe een tweefasenaanpak voor waarbij het EU-
orgaan voor ethiek, indien het een schending of een mogelijke schending van de 
ethische voorschriften bemerkt, om te beginnen binnen een bepaalde termijn 
maatregelen voorstelt om een einde te maken aan de schending; is van mening dat deze 
eerste preventieve stap de vertrouwelijkheid en geheimhouding en het recht van 
eenieder om te worden gehoord en de beschuldigingen te weerleggen, moet waarborgen; 
stelt voor dat indien de betrokkene passende maatregelen weigert te nemen en de 
inbreuk voortduurt, het EU-orgaan voor ethiek een met redenen omklede aanbeveling 
voor sanctiemaatregelen moet doen en alle relevante informatie over de zaak moet 
doorgeven aan de bevoegde autoriteit, die binnen 20 werkdagen beslist hoe gevolg moet 
worden gegeven aan de aanbeveling;

34. is van mening dat aan het einde van deze periode de met redenen omklede aanbeveling 
van het onafhankelijke orgaan voor ethiek, onverminderd de algemene verordening 
gegevensbescherming en de persoonlijke rechten, openbaar moet worden gemaakt, 
samen met het besluit van de bevoegde autoriteit, die een verklaring moet geven indien 
de aanbevelingen niet volledig worden opgevolgd; is van mening dat de publicatie of 
toezending van aanbevelingen en besluiten, als eerste maatregel, op zich een sanctie kan 
zijn; benadrukt dat een dergelijk orgaan geen vervanging kan zijn van het HvJ-EU; stelt 
voor dat, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de bevoegde autoriteit naar behoren 
motiveert dat er meer tijd nodig is om de zaak te onderzoeken, zij de ethische instantie 
kan verzoeken haar termijn voor het nemen van een besluit met maximaal 
20 werkdagen te verlengen; is van mening dat deze tweefasenaanpak altijd van 
toepassing moet zijn als er geen gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de persoon 
te kwader trouw handelde, en beveelt aan om opzettelijke schending, grove nalatigheid, 
het verborgen houden van bewijs, nalatigheid of niet-medewerking als verzwarende 
omstandigheden te beschouwen met betrekking tot aanbevelingen voor sancties, zelfs al 
is van een schending niet langer sprake;

35. verzoekt om duidelijke bepalingen waarmee de betrokkene het recht krijgt om in beroep 
te gaan tegen door de Voorzitter genomen besluiten met volledige inachtneming van de 
basisbeginselen van de rechtsstaat;

36. is van mening dat het EU-orgaan voor ethiek in de regel besluiten moet nemen met een 
gewone meerderheid van stemmen van zijn leden;

37. dringt erop aan dat de in de Verdragen neergelegde procedures moeten worden 
toegepast, zoals de overdracht van onderzoek door de Europese Rekenkamer aan OLAF 
en aan het HvJ-EU;

Algemene bepalingen

38. is van mening dat het EU-orgaan voor ethiek studies moet uitvoeren en jaarlijkse 
statistieken moet opstellen over verklaringen van financiële belangen, draaideurgevallen 
en andere relevante informatie, en een jaarverslag moet publiceren met informatie over 
de uitvoering van zijn taken en, in voorkomend geval, aanbevelingen ter verbetering van 
ethische normen, dat aan het Parlement moet worden voorgelegd; beveelt aan dat het 
jaarverslag het aantal onderzochte zaken bevat, alsmede de instellingen waar de 
personen vandaan kwamen, de aard van de schendingen in kwestie, hoe lang de 
procedures duurden, het tijdsbestek waarbinnen de schending werd beëindigd, de 
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omvang van de sancties waartoe werd besloten, en de aanbevelingen; 

39. is van mening dat in het IIA een evaluatieclausule moet worden opgenomen om te 
waarborgen dat de deelnemende instellingen uiterlijk twee jaar na de invoering ervan 
een beoordeling van de activiteiten ervan kunnen uitvoeren, met inbegrip van een 
analyse van de werking van de regels en procedures en de ervaring die is opgedaan met 
de toepassing ervan; benadrukt met name dat deze evaluatieclausule gericht moet zijn 
op de beoordeling van de doeltreffendheid van de uitvoering van het mandaat van het 
EU-orgaan voor ethiek, en dat bij de beoordeling van het Parlement rekening moet 
worden gehouden met de input van het orgaan voor ethiek zelf;

40. is van mening dat het nieuwe EU-orgaan voor ethiek de bevoegdheid moet krijgen om 
door middel van voorstellen bij te dragen tot de ontwikkeling en periodieke 
actualisering van een gemeenschappelijk ethisch kader voor de EU-instellingen, met 
inbegrip van gemeenschappelijke regels en een gemeenschappelijk model voor de 
opgave van financiële belangen in een machinaal leesbaar formaat en een voorstel om 
zijn bevoegdheden te wijzigen en dat aan het Europees Parlement voor te leggen; is van 
mening dat de ethische normen van alle instellingen, agentschappen en organen zo 
spoedig mogelijk geharmoniseerd moeten worden; is van mening dat een statuut van 
commissarissen moet worden opgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure; 

41. stelt voor dat het onafhankelijke orgaan voor ethiek op basis van strenge normen een 
gemeenschappelijke definitie van het begrip “belangenconflict” formuleert die voor alle 
EU-instellingen geldt; onderstreept dat vele lidstaten strenge voorschriften hanteren; 
neemt nota van de OESO-definitie van een belangenconflict: “wanneer een persoon of 
een (particuliere of overheids-) onderneming zich in een positie bevindt waarin hij/zij 
op enigerlei wijze gebruik kan maken van zijn/haar beroeps- of officiële hoedanigheid 
voor persoonlijk of zakelijk voordeel”; 

42. roept op tot volledige transparantie met betrekking tot alle vergaderingen die door het 
orgaan voor ethiek worden georganiseerd en waarbij het is betrokken met particuliere 
actoren en hun vertegenwoordigers, waaronder organisaties met en zonder 
winstoogmerk;

43. benadrukt dat, onverminderd de bevoegdheden van het Parlement als bedoeld in 
paragraaf 24, de aanbevelingen van het EU-orgaan voor ethiek naar behoren 
gemotiveerd, goed gedocumenteerd en voor het lid of het personeelslid in kwestie en de 
betrokken instelling beschikbaar moeten zijn; is van mening dat de deelnemende 
instellingen zich ertoe zouden moeten verbinden om volledige medewerking te verlenen 
in alle procedures die onder het toepassingsgebied van de overeengekomen IIA vallen, 
en met name om aan het onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek alle informatie en 
documenten te doen toekomen die nodig zijn voor een passend toezicht op de ethische 
regels; wijst erop dat het mogelijk zou blijven om bij de Europese Ombudsman klachten 
in te dienen tegen de activiteiten van het orgaan voor ethiek, en bij het HvJ-EU beroep 
in te stellen tegen de besluiten van de deelnemende instellingen op basis van de 
aanbevelingen; 

44. is van mening dat de verbetering van de integriteit, transparantie en verantwoording en 
de strengste normen voor ethisch gedrag in de EU-instellingen en de 
besluitvormingsprocessen van de EU tot de onderwerpen moeten behoren die worden 
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besproken in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa; benadrukt dat 
dit een kans is voor EU-burgers om te debatteren over een herziening van de Verdragen 
en dat dit een duidelijke rechtsgrondslag zou bieden voor de invoering van een dergelijk 
onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek voor alle instellingen via de gewone 
wetgevingsprocedure;

45. pleit ervoor dat het onafhankelijk orgaan voor ethiek wat transparantie betreft het goede 
voorbeeld geeft door al zijn aanbevelingen, jaarverslagen, besluiten en uitgaven in een 
machineleesbaar en opendataformaat te publiceren en voor alle burgers toegankelijk te 
maken, in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming; 
beveelt ten zeerste aan dat alle software die ontwikkeld wordt voor het afdwingen van 
ethische normen binnen de EU-instellingen beschikbaar wordt gemaakt op basis van een 
gratis en “opensourcesoftware”-vergunning en gedeeld wordt met elke instelling in 
Europa die er gebruik van wil maken; dringt in dit verband aan op nauwe samenwerking 
met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

46. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat strafzaken die verband houden met 
schendingen van integriteitsregels, met name zaken waarbij leden van het Europees 
Parlement en nationale politici die een rol spelen in de beleidsvorming van de EU 
betrokken zijn, op efficiënte wijze en zonder onnodige vertraging worden behandeld;

°

° °

47. betreurt en is bezorgd over het feit dat in de procedure voor openbare aanbestedingen 
van de Commissie onvoldoende rekening is gehouden met preventie- en 
handhavingsmaatregelen om belangenconflicten te voorkomen;

48. merkt op dat er bij de toepassing van de bestaande regels op commissarissen, leden van 
het Europees Parlement en EU-ambtenaren te veel gebreken aan het licht zijn gekomen; 
herinnert eraan dat volgens een verslag van Transparancy International EU begin 2017 
meer dan 50 % van de voormalige commissarissen en 30 % van de voormalige leden 
van het Europees Parlement die uit de politiek waren gestapt, werkzaam waren voor 
organisaties die in het transparantieregister van de EU vermeld staan; beklemtoont, met 
name voor gekozen leden, de noodzaak van transparantie en verantwoordingsplicht met 
betrekking tot persoonlijke en financiële belangen; beklemtoont dat transparantie- en 
integriteitsproblemen op EU- en nationaal niveau nauw met elkaar verbonden zijn; 
steunt daarom het werk van de Groep van Staten tegen Corruptie (Greco) van de Raad 
van Europa, en verzoekt de lidstaten de aanbevelingen ervan op te volgen, met name 
wat betreft de opstelling van een strenge gedragscode voor nationale politici en de 
invoering van regels voor het bekleden van functies na uitdiensttreding bij de overheid;

49. dringt aan op aanscherping van het bestaande regelgevings- en handhavingskader voor 
belangengeschillen zowel vóór als na uitoefening van een overheidsfunctie, teneinde 
passende, duidelijke, bindende en evenredige grenzen aan te brengen tussen de publieke 
sector enerzijds en de particuliere en “non-profit”-sectoren anderzijds, en daarmee de 
geloofwaardigheid van het EU-besluitvormingsproces in de ogen van het brede publiek 
te vergroten; 

50. benadrukt dat belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid en 
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belangenconflicten van het “draaideur”-type een terugkerende bron van zorg zijn en een 
probleem vormen waar instellingen, organen en instanties in de hele EU mee kampen; 
pleit voor invoering van geharmoniseerde en passende “afkoelingsperioden” door alle 
EU-instellingen en voor versterking van de handhaving van de regels op dit gebied; is 
van mening dat situaties waarin sprake is van belangenconflicten de integriteit van de 
instellingen en organen van de EU in gevaar kunnen brengen en daarmee het 
vertrouwen van de burger in die instellingen en organen kunnen schaden; wijst erop dat 
de relevante EU-wetgeving en gedragscodes geharmoniseerd en versterkt moeten 
worden, onder meer om volledige transparantie te waarborgen ter zake van de banen of 
projecten die hooggeplaatste EU-ambtenaren aanvaarden na hun openbaar ambt en ter 
zake van nevenactiviteiten van leden van het Europees Parlement; is van mening dat de 
regels inzake het voorkomen van belangenconflicten na het bekleden van een openbaar 
ambt of het vervullen van een openbaar dienstverband binnen een redelijke termijn van 
toepassing moeten zijn, waarbij de regels inzake passende compensatie geëerbiedigd 
moeten worden; benadrukt dat beste praktijken in lidstaten die reeds beschikken over 
nationale ethische autoriteiten met relevante expertise hierbij als voorbeeld moeten 
dienen; benadrukt dat de nationale praktijken inzake de handhaving van ethische 
normen uiteenlopen; merkt op dat in sommige lidstaten verkozen vertegenwoordigers 
zich moeten onthouden van stemming over kwesties als zij daarbij zij een persoonlijk 
belang hebben, en verzoekt de EP-leden naar analogie daarmee geen 
rapporteurschappen op zich te nemen als zij in een dergelijke situatie verkeren; 
herinnert in dit kader aan de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van de gedragscode voor 
de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten; 

51. benadrukt dat de Europese Ombudsman klachten in verband met belangenconflicten 
heeft behandeld zonder te beschikken over een specifiek mechanisme voor deze taak, 
naast haar andere taken, en zonder te beschikken over adequate middelen en 
bevoegdheden om haar beslissingen af te dwingen;

52. benadrukt dat een onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek alléén niet zal volstaan om 
belangenconflicten binnen de instellingen en organen van de EU doeltreffend aan te 
pakken; is van oordeel dat bij de toetsing van de EU-regels inzake ethiek en integriteit 
ook gekeken moet worden naar maatregelen zoals langere kennisgevings- en 
afkoelingsperiodes voor hoge ambtenaren op evenredige en gevalsgewijze basis, met 
waarborgen aangaande gelijke behandeling in overeenstemming met artikel 15 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de versterking van Richtlijn 
2014/24/EU inzake overheidsopdrachten, het verplicht afstoten van belangen in 
ondernemingen die onderworpen zijn aan de autoriteit van de instelling waar de recent 
benoemde ambtenaar toe behoort of die met die instelling betrekkingen onderhouden, 
verplichte wraking bij de behandeling van zaken die een voormalige werkgever uit de 
particuliere sector betreffen, of een verbod op het houden van aandelen voor 
commissarissen en hoge ambtenaren van de instellingen en organen van de EU 
gedurende hun dienstverband; herhaalt zijn oproep aan de Commissie na te denken over 
een voorstel voor herziening van het desbetreffende wettelijk kader;

53. is van oordeel dat langere afkoelingsperiodes voor hoge ambtenaren die een instelling of 
orgaan verlaten, mits ze stoelen op een objectieve procedure met heldere criteria, een 
gerechtvaardigde wettelijke maatregel zijn om het openbaar belang en de integriteit van 
openbare lichamen te beschermen;
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54. uit zijn bezorgdheid over de benoemingsprocedures voor hoge EU-ambtenaren, de 
omgang met belangenconflicten van commissarissen en inbreuken op de gedragscode 
voor de leden van het Europees Parlement, en over de controles op de 
transparantieverplichtingen en de verificatie van de naleving van de regels inzake 
draaideurconstructies; 

55. is van mening dat de EU-instellingen de hoogste ethische normen moeten hanteren om 
gevallen van draaideurconstructies of belangenconflicten te voorkomen, ook met 
betrekking tot de benoeming tot hoge functies in de EU-instellingen en -agentschappen; 

56. is van mening dat de procedures voor de selectie van kandidaten voor hogere functies 
moeten worden uitgevoerd op basis van volledig objectieve criteria en volledig 
transparant moeten zijn voor het grote publiek; benadrukt dat er een kader moet komen 
voor vragen en bezwaren, naast open follow-upprocedures en de bevoegdheid om 
besluiten in te trekken die onvoldoende transparant en integer blijken te zijn; benadrukt 
dat de procedures regelmatig moeten worden geëvalueerd om de doeltreffendheid ervan 
te monitoren en waar nodig verbeteringen door te voeren;

57. benadrukt dat het Parlement een sleutelrol moet spelen bij de verbetering van het 
huidige EU-systeem voor ethisch toezicht dat van toepassing is op alle instellingen, 
agentschappen en organen van de EU, teneinde het vertrouwen van het publiek in de 
besluitvormingsprocessen van de EU te vergroten;

58. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



RR\1237287NL.docx 19/51 PE663.273v03-00

NL

TOELICHTING

De behoefte aan een onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek

Belangrijkste kenmerken van elk goed functionerend democratisch stelsel zijn gelijke 
burgerrechten, vertrouwen van burgers in overheidsinstellingen en democratische processen, 
sterke garanties dat overheidsbesluiten in het algemeen belang worden genomen – op grond 
van verkiezingsuitslagen en politieke meerderheden – en integriteit van overheidsambtenaren.

Dit vereist onberispelijke en volledig te handhaven ethische voorschriften die gelden voor 
overheidsinstellingen, ambtenaren en het besluitvormingsproces.

De ethische normen van de EU zijn in tal van opzichten vooruitstrevender dan nationale en 
regionale voorschriften hieromtrent. Helaas is het EU-systeem voor ethisch toezicht 
uitsluitend gebaseerd op zelfregulering. Elke instelling ontwerpt haar eigen regels en 
organiseert intern de handhaving ervan, wat betekent dat de handhaving van ethische regels 
niet strikt gescheiden is van politieke processen.

Tot slot zijn de mogelijkheden om informatie te verifiëren en vermeende schendingen te 
onderzoeken beperkt vanwege de personele en financiële middelen en competenties 
waarover het huidige systeem beschikt.

Daarom is de instelling van een onafhankelijk en gemeenschappelijk EU-orgaan voor ethiek 
een noodzakelijke stap om de toepassing van ethische normen binnen de EU-instellingen te 
garanderen. Een EU-orgaan voor ethiek dat toegerust is met voldoende bevoegdheden en 
middelen en ontworpen is om onafhankelijke analyses te verstrekken, zou waarborgen dat 
overheidsbesluiten uitsluitend door democratische processen worden gestuurd en in het 
algemeen belang worden genomen, wat het vertrouwen van burgers in de Europese 
instellingen zou helpen herstellen en behouden.

Bij de Europese verkiezingen van 2019 stonden alle lijsttrekkers achter de instelling van een 
onafhankelijk ethisch orgaan voor alle EU-instellingen. Voorafgaand aan haar verkiezing 
beloofde de voorzitter van de Commissie dat er een dergelijk onafhankelijk ethisch orgaan 
zou komen en vervolgens vertrouwde ze vicevoorzitter Věra Jourová de instelling ervan toe. 
Onlangs heeft het Europees Parlement in zijn resolutie over de stand van zaken met 
betrekking tot het Europees verkiezingsproces zijn steun uitgesproken voor dit standpunt.

Dit verslag heeft tot doel om een begin te maken met de ontwikkeling van een model dat 
niet alleen aanvaardbaar zou kunnen zijn voor alle Europese instellingen maar ook de 
voorwaarden schept die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taken.

Het door de rapporteur voorgestelde model:

• Rechtsgrond

Met het oog op de instelling van dit onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek stelt de rapporteur 
voor dat op grond van artikel 295 van het VWEU een interinstitutioneel akkoord wordt 
gesloten tussen de deelnemende instellingen, waarbij om te beginnen ten minste sprake is 
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van een akkoord tussen het Parlement en de Commissie, dat evenwel openstaat voor alle 
overige instellingen, agentschappen en organen die op enig moment bereid zijn zich erbij aan 
te sluiten.

De keuze voor deze rechtsgrond is gemaakt op basis van een uitvoerige beoordeling van de 
verschillende mogelijkheden die overwogen konden worden, zoals de versterking van de 
positie van bestaande structuren als OLAF, de Europese Ombudsman of de Rekenkamer, dan 
wel de keuze voor een andere rechtsgrond (bijvoorbeeld artikel 298 VWEU of artikel 352 
VWEU).

Vanuit procedureel oogpunt, en gezien het toepassingsgebied en de bevoegdheden, lijkt geen 
van deze alternatieven een bevredigend resultaat op te leveren.

Derhalve is de rapporteur van mening dat het inzetten van een IIA, op grond van 
artikel 295 VWEU, vanuit zowel juridisch als praktisch oogpunt de beste manier is om 
een onafhankelijk orgaan voor ethiek in het leven te roepen, aan de hand waarvan de huidige 
tekortkomingen deels kunnen worden verholpen en ervoor kan worden gezorgd dat het EU-
systeem voor ethisch toezicht naar behoren functioneert.

• Bevoegdheden:

Overeenkomstig de Meroni-doctrine stelt de rapporteur voor dat het onafhankelijke EU-
orgaan voor ethiek de bevoegdheid krijgt om toe te zien op de uitvoering van ethische 
normen door de deelnemende instellingen, alsook raadgevende en 
onderzoeksbevoegdheden.

Dit model zou niet afhankelijk zijn van extra bevoegdheden, aangezien alle bevoegdheden 
van dit orgaan reeds bestaan en in handen zijn van de betrokken instellingen.

Wat raadgevende bevoegdheden betreft, stelt de rapporteur voor het onafhankelijke orgaan 
voor ethiek de taak toe te vertrouwen om advies te geven aan eenieder die onder het 
toepassingsgebied ervan valt en die graag een ethische norm geïnterpreteerd zou zien in 
verband met bepaald gedrag.

Daarnaast geeft de rapporteur aan dat het onafhankelijke orgaan voor ethiek de controle zou 
kunnen krijgen over het transparantieregister van de EU.

Tot slot moeten tegen de besluiten van het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek eventueel 
klachten kunnen worden ingediend bij de Europese Ombudsman en moet er beroep tegen 
kunnen worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de EU.

• Samenstelling:

Om de doeltreffendheid en de integriteit van het nieuw ingestelde orgaan te waarborgen stelt 
de rapporteur dat het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek uit negen onafhankelijke leden 
zou moeten bestaan, waarvan drie door de Commissie worden geselecteerd, drie door het 
Parlement worden verkozen en drie rechtens worden aangewezen uit de voormalige 
presidenten van het Hof van Justitie van de EU, de Rekenkamer en de Europese Ombudsman.

De leden worden door de instellingen verkozen op grond van hun bekwaamheid, ervaring en 
professionele kwaliteiten, evenals hun persoonlijke integriteit. Zij moeten een voortreffelijke 
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staat van dienst hebben als het gaat om ethisch gedrag en moeten vrij zijn van 
belangenconflicten. Deze onafhankelijke leden zouden voornamelijk kunnen worden 
geselecteerd uit voormalige rechters van het HvJ-EU, voormalige of huidige leden van de 
hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten, voormalige leden van het Europees Parlement, 
voormalige personeelsleden van de deelnemende instellingen en organen, voormalige EU-
Ombudsmannen en leden van de ethische autoriteiten in de lidstaten. Het orgaan zou een 
president en twee vicepresidenten kunnen kiezen uit zijn leden.

De rapporteur is voorts van mening dat de samenstelling van het onafhankelijke EU-orgaan 
voor ethiek genderevenwichtig moet zijn.

Het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek zou worden ondersteund door een secretariaat dat 
over de persoonlijke en financiële middelen beschikt die in verhouding staan tot zijn 
taken. De rapporteur stelt voor de middelen die de deelnemende instellingen momenteel 
hebben toegewezen aan ethisch toezicht te bundelen, zodat de desbetreffende middelen 
doeltreffender kunnen worden ingezet.

• Efficiënte procedures en het juiste evenwicht tussen geheimhoudingsregels en 
transparantievereisten

Met het oog op het juiste evenwicht tussen transparantie en de vertrouwelijkheid van bepaalde 
informatie oppert de rapporteur dat er, in het geval van een schending of vermeende 
schending, een tweefasenaanpak zou kunnen worden gehanteerd door het onafhankelijke 
EU-orgaan voor ethiek.

Indien het orgaan een schending of een mogelijke schending van de ethische voorschriften 
bemerkt, zou het orgaan in het kader van deze aanpak om te beginnen maatregelen kunnen 
voorstellen om een einde te maken aan de schending. Deze preventieve stap moet de 
vertrouwelijkheid en het recht van eenieder om te worden gehoord waarborgen. 
Hiermee zou een oplossing worden gevonden in gevallen waarin personen – te goeder trouw 
en onopzettelijk – toepasselijke ethische voorschriften overtraden en daarna gevolg gaven aan 
de aanbevelingen van het EU-orgaan voor ethiek om een einde te maken aan de schending.

In het geval van een weigering van de persoon in kwestie om passende maatregelen te nemen, 
dient het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek relevante informatie over de zaak openbaar te 
maken en, indien nodig, sancties aan te bevelen.

Conclusie:

De rapporteur is van mening dat met dit voorgestelde model het juiste evenwicht wordt 
gevonden tussen de efficiëntie van het orgaan, waaraan passende bevoegdheden zullen 
worden toevertrouwd, en de haalbaarheid van het project, dat juridisch sluitend is en staat of 
valt met de goede wil van de instellingen.

Wanneer dit interinstitutionele akkoord eenmaal is gesloten, stelt het de EU in staat zich toe te 
rusten met een volwaardig mechanisme waarmee kan worden gezorgd dat de ethische normen 
volledig worden nageleefd en dat de waarden en beginselen die erin verankerd liggen, in het 
dagelijkse reilen en zeilen van onze Unie worden geëerbiedigd.
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BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag 
informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon
Transparency International (TI EU) 1.12.2020
Corporate Europe Observatory 1.12.2020
Access Info Europe 1.12.2020
The Good Lobby 1.12.2020
Europe’s Media Lab 19.11.2020
Transparency International Berlin-Brandenburg 17.11.2020
Markus Frischhut, MCI Management Center Innsbruck
Transparency International Ireland 5.03.2020
Transparency International Ireland 12.05.2020
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Canadese commissaris voor ethiek
Society of European Affairs Professionals (SEAP) 20.05.2020
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 7.02.2020
Alberto Alemanno, HEC Paris
Afdeling Ethiek, Goed Bestuur en Betrekkingen met de Europese ombudsman van de 
Europese Commissie (SG.DSG1.C.2)
Raadgevend comité voor de gedragscode voor de leden van het Europees Parlement
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25.2.2021

ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake de versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de 
oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Rapporteur voor advies (*): Stéphane Séjourné

(*) Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 57 van zijn Reglement

SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat in wetgevende en andere bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten binnen de EU-instellingen uiteenlopende definities van de term 
“belangenconflict” worden gehanteerd; is van mening dat deze term uniform moet 
worden uitgelegd in die zin dat daaronder wordt verstaan een conflict tussen de publieke 
taak, die professionele en formele verantwoordelijkheden met zich meebrengt, en de 
particuliere belangen van een overheidsfunctionaris, in die zin dat de 
overheidsfunctionaris of functionaris die publieke beslissingen neemt persoonlijke 
belangen heeft die de uitoefening van taken of het nemen van besluiten die onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen op ongepaste wijze kunnen beïnvloeden; merkt echter op 
dat een dergelijke definitie afhankelijk is van de context en bovendien aan verandering 
onderhevig is, en dat volledige transparantie geen volledige garantie biedt dat er geen 
sprake is van belangenconflicten en evenmin de garantie biedt dat het vertrouwen van 
het publiek gewonnen wordt of toeneemt; merkt op dat het vertrouwen van de burgers in 
openbare instellingen valt of staat met de handhaving van ethische regels en publieke 
verantwoordingsplicht voor belangenconflicten;

2. stelt vast dat er een veelheid aan juridische benaderingen bestaat ten aanzien van de 
betekenis en toepasselijkheid van het concept belangenconflict; wijst op de dringende 
noodzaak voor de EU-instellingen om de doeltreffendheid van de normen en regels 
inzake ethiek en transparantie te versterken; wijst er voorts op dat de Europese 
instellingen op het gebied van de voorkoming van belangenconflicten een versnipperde 
aanpak hanteren en dat elke instelling haar eigen regels toepast; is van mening dat de 
oprichting van een onafhankelijk EU-orgaan voor ethiek kan bijdragen tot een uniforme 
interpretatie van de huidige regels en tot versterking van de tenuitvoerlegging van die 
regels; wijst erop dat het Europees Parlement het raadgevend comité voor het gedrag 
van de leden heeft opgericht, dat tot taak heeft de leden te adviseren over de 
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interpretatie en toepassing van de gedragscode; wijst erop dat dit raadgevend comité 
tevens vermeende gevallen van schending van de gedragscode beoordeelt en de 
Voorzitter adviseert over mogelijk te nemen maatregelen; is van mening dat het 
Europees Parlement het goede voorbeeld moet geven wat betreft regels inzake ethiek en 
de handhaving daarvan;

3. herinnert eraan dat de Commissie juridische zaken tot taak heeft onderzoek te doen naar 
mogelijke belangenconflicten bij kandidaat-commissarissen en bevoegd is ter zake van 
het Statuut van de leden van het Europees Parlement en het Statuut van de ambtenaren, 
en ter zake van de voorrechten en immuniteiten en het onderzoek van de geloofsbrieven 
van de leden, zoals vastgesteld in bijlage VI bij het Reglement van het Europees 
Parlement; 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; benadrukt dat deze bepaling dient te worden gelezen in samenhang met 
de ethische normen zoals vastgesteld in artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, waarin staat dat de leden van de Europese Commissie worden gekozen 
“uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden”;

4. herinnert eraan dat het Parlement het vertrouwen in een lid van de Commissie kan 
opzeggen, waarna de voorzitter van de Commissie het ontslag van het lid in kwestie 
moet eisen of zijn weigering om dit te doen tijdens de volgende vergaderperiode voor 
het Parlement moet toelichten, overeenkomstig punt 5 van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 20 november 20101;

5. merkt op dat leden van de Commissie juridische zaken tijdens het onderzoek naar 
mogelijk belangenconflicten van kandidaat-commissarissen in 2019 hebben gewezen op 
ernstige tekortkomingen in de bestaande procedure; merkt voorts op dat het bij deze 
tekortkomingen bijvoorbeeld gaat om het feit dat de commissie slechts toegang heeft tot 
een beperkte hoeveelheid informatie, dat zij onvoldoende tijd heeft voor haar onderzoek 
en dat het haar ontbreekt aan onderzoeksbevoegdheden en aan steun van deskundigen; 
is van mening dat het onderzoek van de door de kandidaat-commissarissen met het oog 
op de beoordeling van mogelijke belangenconflicten ingediende verklaringen van 
fundamenteel institutioneel en democratisch belang is en met de grootst mogelijke 
aandacht, inzet en verantwoordelijkheidszin moet worden uitgevoerd, door middel van 
een volledig objectieve, democratische en onafhankelijke beoordeling van de 
overgelegde gegevens; is van mening dat de regels voor het onderzoek van potentiële 
belangenconflicten ook van toepassing moeten zijn op de verklaring van de verkozen 
voorzitter van de Europese Commissie;

6. is voorts van mening dat het, om ervoor te zorgen dat het onderzoek volledig en 
nauwkeurig is en om belangenconflicten uit te kunnen sluiten, vaak noodzakelijk is om 
te kunnen beschikken over informatie en documenten die verder gaan dan de opgave 
van financiële belangen van kandidaat-commissarissen in haar huidige vorm, en dat het 
mogelijk zou moeten zijn om systematisch te controleren of informatie volledig, juist en 
actueel is; benadrukt in dit kader dat het toekomstige onafhankelijke EU-orgaan voor 
ethiek over passende onderzoeksbevoegdheden moet beschikken en de bevoegdheid 

1 PB L 304 van 20.10.2010, blz. 47.



RR\1237287NL.docx 25/51 PE663.273v03-00

NL

moet krijgen om administratieve documenten op te vragen en in te zien, zodat het 
weloverwogen en goed gedocumenteerd beoordelingen kan uitvoeren; benadrukt dat het 
onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek sancties moet kunnen opleggen in geval van 
ongerechtvaardigde vertraging bij het verstrekken van informatie of weigering om 
informatie te verstrekken; 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;

7. is daarom van mening dat de Commissie juridische zaken, die moet gaan samenwerken 
met het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek, voldoende tijd moet krijgen om 
mogelijke belangenconflicten te beoordelen; 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;

8. is van mening dat het onderzoek naar en de vaststelling van mogelijke 
belangenconflicten van kandidaat-commissarissen door het Europees Parlement een 
democratisch karakter moet hebben, omdat het hierbij gaat om gevoelige en 
ingewikkelde materie, en dat het onderzoek op onafhankelijke en systematische wijze 
moet worden uitgevoerd, met ondersteuning van een onafhankelijk EU-orgaan voor 
ethiek dat beschikt over relevante kennis en ervaring; is van mening dat het toekomstige 
onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek zijn taken moet uitvoeren met de hoogste mate 
van onafhankelijkheid, zowel wat betreft de samenstelling en de begroting als de 
onderzoeksbevoegdheden ervan; verzoekt de Commissie en alle deelnemende 
instellingen om ervoor te zorgen dat het toekomstige onafhankelijke EU-orgaan voor 
ethiek over voldoende personeel en middelen kan beschikken, zodat mogelijke 
belangenconflicten van in de eerste plaats commissarissen maar mogelijk ook van 
parlementsleden en hooggeplaatste EU-ambtenaren per geval en op professionele wijze 
door deskundigen kunnen worden onderzocht;

9. benadrukt dat belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid en 
belangenconflicten van het “draaideur”-type een terugkerende bron van zorg zijn en een 
probleem vormen waar instellingen, organen en instanties in de hele EU mee kampen; 
pleit voor invoering van geharmoniseerde en passende “afkoelingsperioden” door alle 
EU-instellingen en voor versterking van de handhaving van de regels op dit gebied; is 
van mening dat situaties waarin sprake is van belangenconflicten de integriteit van de 
instellingen en organen van de EU in gevaar kunnen brengen en daarmee het 
vertrouwen van de burger in die instellingen en organen kunnen schaden; wijst erop dat 
de relevante EU-wetgeving en gedragscodes geharmoniseerd en versterkt moeten 
worden, onder meer om volledige transparantie te waarborgen ter zake van de banen of 
projecten die hooggeplaatste EU-ambtenaren aanvaarden na hun openbaar ambt en ter 
zake van nevenactiviteiten van leden van het Europees Parlement; is van mening dat de 
regels inzake het voorkomen van belangenconflicten na het bekleden van een openbaar 
ambt of het vervullen van een openbaar dienstverband binnen een redelijke termijn van 
toepassing moeten zijn, waarbij de regels inzake passende compensatie geëerbiedigd 
moeten worden; benadrukt dat beste praktijken in lidstaten die reeds beschikken over 
nationale ethische autoriteiten met relevante expertise hierbij als voorbeeld moeten 
dienen; benadrukt dat de nationale praktijken inzake de handhaving van ethische 
normen uiteenlopen; merkt op dat in sommige lidstaten verkozen vertegenwoordigers 
zich moeten onthouden van stemming over kwesties als zij daarbij zij een persoonlijk 



PE663.273v03-00 26/51 RR\1237287NL.docx

NL

belang hebben, en verzoekt de EP-leden naar analogie daarmee geen 
rapporteurschappen op zich te nemen als zij in een dergelijke situatie verkeren; 
herinnert in dit kader aan de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van de gedragscode voor 
de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten;

10. plaatst vraagtekens bij de recente goedkeuring door de Commissie van de aanstelling 
van voormalig commissaris Oettinger bij Kekst CNC, een internationaal adviesbureau 
dat Philip Morris International als grootste EU-lobbyklant heeft, waarmee dit de tiende 
functie van de heer Oettinger is die binnen een jaar na zijn aftreden als commissaris is 
goedgekeurd;

11. is van mening dat het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek, om de nodige 
deskundigheid bijeen te brengen, een permanente, onafhankelijke en collegiale structuur 
moet hebben, en dat dit orgaan óf zou kunnen worden samengesteld uit personen die 
specifieke functies bekleden die professionaliteit en onafhankelijkheid garanderen, zoals 
voormalige presidenten of voormalige rechters van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie (HvJ), óf zou kunnen worden samengesteld op basis van benoeming of verkiezing 
van deskundigen door de verschillende EU-instellingen en relevante EU-organen, zoals 
de Europese ombudsman, OLAF of de Rekenkamer; is voorts van mening dat bij de 
samenstelling van het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek genderevenwicht 
gewaarborgd moet worden en dat waarborgen moeten worden geboden inzake 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, betrouwbaarheid en ervaring;

12. wijst er echter op dat de beoordeling van de onafhankelijkheid van kandidaat-
commissarissen nog altijd tot de democratische en institutionele bevoegdheden van het 
Europees Parlement behoort; pleit er daarom voor dat de Commissie juridische zaken, 
met volledige inachtneming van haar bevoegdheden ter zake, zich bij haar oordeel over 
de vraag of er bij kandidaat-commissarissen sprake is van belangenconflicten, baseert 
op de niet-bindende, openbare, gedetailleerde en gemotiveerde aanbevelingen van een 
dergelijk onafhankelijk adviesorgaan van deskundigen, 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, 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; 

13. is voorts van mening dat het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek niet alleen een 
adviserende rol moet krijgen op het gebied van mogelijke belangenconflicten van 
kandidaat-commissarissen, maar ook een bredere ondersteunende rol moet krijgen met 
betrekking tot het onderzoek naar belangenconflicten binnen de Europese instellingen 
en agentschappen in het algemeen, waarbij het enerzijds op aanvullende en 
evenwichtige wijze een preventieve rol moet gaan spelen op het gebied van 
bewustmaking en advisering inzake ethische kwesties en anderzijds een rol moet gaan 
spelen bij de naleving en handhaving op het gebied van belangenconflicten; stelt voor 
dat het onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek een bijdrage levert aan en zorgt voor een 
coherente tenuitvoerlegging van de regels op dit gebied en streeft naar de hoogste 
ethische normen, om op die manier het vertrouwen van het publiek te vergroten en het 
niveau van transparantie en integriteit bij de leden en personeelsleden van de EU-
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instellingen te verhogen; beveelt aan dat het toekomstige onafhankelijke EU-orgaan 
voor ethiek streeft naar harmonisering van ethische normen, waarbij evenwel rekening 
moet worden gehouden met specifieke aard van en de specifieke knelpunten bij de 
verschillende instellingen;

14. is van mening dat een institutionele cultuur die gebaseerd is op preventie, ondersteuning 
en transparantie niet kan bestaan zonder nauwe samenwerking met de verschillende 
organen en instellingen waarop toezicht wordt uitgeoefend; is van mening dat de interne 
administratieve diensten die belast zijn met ethische kwesties op termijn omgevormd 
zouden kunnen worden tot contactpunten die verantwoordelijk zijn voor de 
betrekkingen met het EU-orgaan voor ethiek; benadrukt dat het onafhankelijke EU-
orgaan voor ethiek de bevoegdheid moet krijgen om op eigen initiatief onderzoek in te 
stellen; is van mening dat het toekomstige onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek naast 
de kerntaken (advisering, preventie en ondersteuning) ook de bevoegdheid zou kunnen 
worden toegekend om - als uiterste middel - handhavingsmaatregelen voor te stellen, 
om te waarborgen dat zijn aanbevelingen en besluiten worden opgevolgd; is van mening 
dat de publicatie of toezending van aanbevelingen en besluiten op zich een sanctie kan 
zijn; benadrukt dat een dergelijk orgaan geen vervanging kan zijn van het HvJ-EU;

15. stelt dat het orgaan voor ethiek rekening moet kunnen houden met bezorgdheden van 
belanghebbenden, waaronder klokkenluiders;

16. pleit voor invoering van een intern vertrouwelijk klachtenmechanisme voor Europese 
ambtenaren, bedoeld om hen in staat te stellen zonder angst voor represailles mogelijke 
schendingen van bestaande regels te melden;

17. benadrukt dat de strijd tegen fraude, corruptie, wanbeheer en misbruik van 
overheidsmiddelen soms verband houdt met, maar doorgaans los gezien moet worden 
van, de monitoring van ethische kwesties binnen de EU-instellingen; benadrukt dan ook 
dat de oprichting van een onafhankelijk orgaan voor ethiek er niet toe mag leiden dat 
andere bestaande organen die toezicht houden op behoorlijk bestuur op het niveau van 
de Europese Unie worden opgeheven of in hun activiteiten worden beperkt.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BEGROTINGSCONTROLE

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake de versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de 
oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Rapporteur voor advies: Mikuláš Peksa

SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat transparantie, verantwoordingsplicht, professionaliteit en integriteit van 
essentieel belang zijn voor het bevorderen van ethische beginselen in de EU, en 
sleutelelementen zijn voor het beschermen van de EU-begroting tegen fraude en 
corruptie, alsook voor het behoud van de democratische legitimiteit van de EU en het 
vertrouwen van de burgers daarin; wijst erop dat de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling publieke integriteit definieert als het op elkaar 
afstemmen en naleven van gedeelde ethische waarden, beginselen en normen voor het 
handhaven en prioriteren van het openbaar belang boven particuliere belangen in de 
publieke sector; herinnert eraan dat onethisch gedrag de financiële belangen en het 
besluitvormingsproces van de EU aanzienlijk kan schaden, tot reputatieschade voor de 
EU-instellingen kan leiden, en een ernstige bedreiging vormt voor de democratie, de 
rechtsstaat en het algemeen belang; merkt op dat dit soort gedrag daarom moet worden 
voorkomen en veroordeeld;

2. geeft aan dat de Europese Rekenkamer in haar Speciaal verslag nr. 13/2019 over de 
ethische kaders van de EU-instellingen in 2019 concludeert dat de gecontroleerde 
instellingen adequate ethische kaders hadden vastgesteld voor zowel leden als 
personeelsleden, maar dat er op dit gebied niettemin tekortkomingen zijn vastgesteld; 
beveelt aan dat hieraan wordt gewerkt door de ethische voorschriften van de EU te 
harmoniseren, meer bekendheid te geven en te versterken; deelt de bezorgdheid van de 
Europese Rekenkamer over het ontbreken van een gemeenschappelijk ethisch EU-kader 
voor de werkzaamheden van de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad, het 
gebrek aan alomvattende strategieën voor ethiek bij het Parlement en de Raad, de 
onbetrouwbare procedures voor het controleren van belangenverklaringen, de beperkte 
controle van deze verklaringen en het onvolledige beleid op andere terreinen met 
betrekking tot de huidige ethische kaders;



RR\1237287NL.docx 31/51 PE663.273v03-00

NL

3. benadrukt dat de Rekenkamer verklaart dat er doeltreffende institutionele kaders en 
duidelijke procedures en kanalen nodig zijn om het melden van misstanden en corruptie 
te vergemakkelijken, en dat klokkenluiders die te goeder trouw handelen, moeten 
worden beschermd tegen represailles;

4. benadrukt dat de huidige ethische kaders, die op EU-niveau op het specifieke karakter 
van iedere EU-instelling zijn toegespitst, en het gebrek aan toezicht daarop een goede 
toepassing van gedragscodes in EU-instellingen hebben verhinderd; onderstreept dat de 
Rekenkamer heeft vastgesteld dat er veel terreinen zijn waarop de tenuitvoerlegging van 
een geharmoniseerdere aanpak van ethische kwesties wenselijk is; is van oordeel dat de 
huidige benadering van zelfregulering niet doelmatig is en de integriteit niet waarborgt, 
en derhalve moet worden herzien met het oog op een grotere doeltreffendheid; is van 
oordeel dat er behoefte is aan een geharmoniseerdere benadering op belangrijke 
terreinen zoals de bescherming van klokkenluiders om onder meer de huidige lacunes in 
de wetgeving, zoals het gebrek aan een statuut van commissarissen, op te vullen; 
benadrukt dat ambtenaren niet altijd in staat zijn om zelf ethische situaties of 
belangenconflicten te beoordelen, en dat deze beoordeling onder de bevoegdheid van 
een gespecialiseerde, onafhankelijke derde partij moet vallen; wijst erop dat de 
Rekenkamer verklaart dat de ethische kaders niet doeltreffend kunnen zijn zonder 
passende toezichtssystemen die de risiconiveaus weerspiegelen en de administratieve 
taken van ambtenaren in acht nemen; onderkent de verschillen in de aard van de 
instellingen, en in het bijzonder de wettelijk gegarandeerde onafhankelijkheid van de 
rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), de leden van de 
Europese Rekenkamer, en de leden van het Europees Parlement, nationale parlementen 
of nationale regeringen; onderstreept dat de integriteit van de EU-instellingen moet 
worden vergroot en dat het vertrouwen van het publiek moet worden versterkt;

5. spoort aan tot oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan om de ethische 
voorschriften van alle instellingen, organen en instanties van de EU op elkaar af te 
stemmen; is verheugd dat de Commissie dit als prioriteit beschouwt en haar steun 
toezegt voor de inspanningen van het onafhankelijk ethisch orgaan om een 
gemeenschappelijk ethisch kader op EU-niveau vast te stellen; vraagt alle instellingen, 
organen en instanties van de EU samen te werken en hun inspanningen te coördineren 
om in kaart te brengen op welke terreinen de respectieve ethische kaders beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd en kunnen worden geharmoniseerd; acht het van essentieel 
belang dat de wetgevende macht toezicht uitoefent op de uitvoerende macht, aangezien 
elke omkering van de rollen en bevoegdheden van de wetgevende en uitvoerende macht 
anders de onafhankelijkheid van het vrije mandaat van gekozen parlementsleden in 
gevaar zou brengen; wijst erop dat de verbetering en harmonisatie van de bestaande 
ethische kaders en de doeltreffende tenuitvoerlegging ervan niet uitsluitend mogen 
afhangen van de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan en rekening moeten 
houden met de specifieke kenmerken van elke instelling, de scheiding der machten, en 
de machtsverhoudingen tussen en democratische rollen van de instellingen zoals 
vastgesteld in de Verdragen; acht het van het grootste belang om voorafgaand aan de 
opstelling van een wetgevingsvoorstel voor de oprichting van een onafhankelijk ethisch 
orgaan een grondige kosten-batenanalyse en een effectbeoordeling uit te voeren; 
benadrukt dat het doel is om de EU-begroting te beschermen tegen onethisch gedrag, 
met behoud van de hoogste ethische en integriteitsnormen die worden gehanteerd door 
de vele uiteenlopende instellingen, organen en instanties van de EU;
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6. ziet veel potentieel in toezicht op de administratieve besluitvormingsbevoegdheden op 
basis van een nieuw geharmoniseerd ethisch kader, dat niettemin gemeenschappelijke 
voorschriften moet omvatten inzake de inhoud en de openbaarmaking van 
belangenverklaringen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en met 
volledige inachtneming van de regels voor gegevensbescherming en regels voor het 
vermijden van belangenconflicten en draaideurconstructies, het accepteren van 
geschenken en uitnodigingen, de bescherming van klokkenluiders en slachtoffers van 
intimidatie, de transparantie van lobbybijeenkomsten, openbare aanbestedingen en de 
agenda’s van leidinggevenden, alsook voor het gebruik van transparante 
bankrekeningen voor overheidsmiddelen, waarbij echter ook rekening moet worden 
gehouden met de verschillende werkzaamheden die door de instellingen worden 
uitgevoerd en de risico’s en uitdagingen die verbonden zijn met de specifieke taken van 
hun leden;

7. is van mening dat de oprichting van het nieuwe ethisch orgaan ertoe moet leiden dat de 
afzonderlijke EU-instellingen een horizontale benadering van kansarmen hanteren, 
zodat de naleving van de beginselen van gelijke kansen en gelijke behandeling door alle 
instellingen kan worden gewaarborgd; benadrukt dat een van de belangrijkste 
prioriteiten van het onafhankelijk ethisch orgaan moet zijn om bij de werking en 
werkzaamheden van de EU-instellingen gelijke rechten te waarborgen voor personen 
met een handicap en andere achtergestelde personen;

8. is van oordeel dat door het onafhankelijk ethisch orgaan bevoegdheid te geven over de 
bestaande interne ethische taken van de EU-instellingen de gelegenheid ontstaat om 
deskundigheid te concentreren en synergie-effecten tot stand te brengen, en dus de 
toepassing van de ethische voorschriften te verbeteren, waarbij ambtenaren altijd 
moeten handelen in het belang van de samenleving door middel van een goed beheer 
van overheidsmiddelen en wettige, eerlijke en transparante besluitvorming; denkt dat 
deze overdracht van bevoegdheden tot aanzienlijke besparingen van middelen van de 
EU-begroting kan leiden; wijst erop dat het HvJ-EU krachtens de Verdragen de hoogste 
rechterlijke instantie van de EU is (artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie) en dat er geen hogere rechterlijke beslissingsbevoegde autoriteit kan zijn;

9. benadrukt dat de rechtsstaat moet worden geëerbiedigd en gehandhaafd, en dat moet 
worden gewaarborgd dat het gemeenschappelijk ethisch kader een solide basis heeft in 
de fundamentele rechtsgrondslag van de Verdragen en de eerbiediging van de 
rechtsstaat bij de tenuitvoerlegging ervan; benadrukt dat het onafhankelijk ethisch 
orgaan belast moet zijn met preventie, monitoring, onderzoek en ondersteuning van de 
handhaving van het gemeenschappelijk ethisch kader, alsook met de verschaffing van 
kennis en advies, om de financiële belangen van de EU te beschermen; onderstreept dat 
het onafhankelijk ethisch orgaan disciplinaire maatregelen moet kunnen aanbevelen en 
financiële sancties moet kunnen voorstellen, teneinde misbruik van de EU-begroting in 
verband met onethisch gedrag te voorkomen; pleit ervoor dat het onafhankelijk ethisch 
orgaan in voorkomend geval beoordeelt hoe de EU-instellingen de ethische 
voorschriften toepassen en naleven, en een jaarverslag met zijn bevindingen publiceert, 
dat aanbevelingen bevat die aan het Parlement, de Commissie en alle andere 
deelnemende instellingen worden voorgelegd; benadrukt dat het onafhankelijk ethisch 
orgaan het personeel bewuster moet maken van de bepalingen van het ethische kader en 
de ethische cultuur binnen de EU-instellingen; 
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10. waarschuwt dat het overdragen van taken aan het onafhankelijk ethisch orgaan die 
verder gaan dan de taken die de instellingen op dit moment verrichten, tot een ernstige 
schending van de Verdragen zou kunnen leiden;

11. pleit ervoor dat het onafhankelijk ethisch orgaan wat transparantie betreft het goede 
voorbeeld geeft door al zijn aanbevelingen, jaarverslagen, besluiten en uitgaven in een 
machineleesbaar en opendataformaat te publiceren en voor alle burgers toegankelijk te 
maken, in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming; 
beveelt ten zeerste aan dat alle software die ontwikkeld wordt voor het afdwingen van 
ethische normen binnen de EU-instellingen beschikbaar wordt gemaakt op basis van een 
gratis en “opensourcesoftware”-vergunning en gedeeld wordt met elke instelling in 
Europa die er gebruik van wil maken; dringt in dit verband aan op nauwe samenwerking 
met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

12. is ingenomen met de ondertekening, door de instellingen van de EU, van een 
interinstitutioneel akkoord houdende de oprichting van het onafhankelijk ethisch 
orgaan; benadrukt dat het belangrijk is dat de Raad, met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten die in de Raad werkzaam zijn, zich bij het 
onafhankelijk ethisch orgaan aansluiten, gezien de herhaalde oproepen van de Europese 
Rekenkamer en de Europese Ombudsman om verbetering van de werkethiek en de 
transparantie van de instellingen ten gunste van EU-burgers; herinnert aan de 
verplichting van de Raad om iets te doen aan de belangenconflicten op hoog niveau, de 
draaideurconstructies en de transparantieregels met betrekking tot lobbying; pleit voor 
duidelijke bepalingen waarmee betrokkenen het recht krijgen om in beroep te gaan 
tegen aanbevelingen die hen aangaan, met volledige inachtneming van de 
grondbeginselen van de rechtsstaat; onderstreept dat met de oprichting van een nieuw 
ethisch adviesorgaan voor het Parlement dubbel werk en overlappende bevoegdheden 
moeten worden vermeden;

13. benadrukt het belang van een duidelijke taakverdeling en versterkte onderlinge 
samenwerking, indien van toepassing, tussen het onafhankelijk ethisch orgaan en 
bevoegde EU-organen zoals het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), het 
Europees Openbaar Ministerie (EPPO), de Europese Ombudsman, de Europese 
Rekenkamer en andere organen binnen hun respectieve mandaten, alsook van de 
totstandkoming van een permanente uitwisseling van informatie dankzij deze 
samenwerking; merkt op dat de oprichting van het onafhankelijk ethisch orgaan 
gerechtvaardigd moet zijn wat betreft gepastheid en efficiëntie om de instandhouding 
van een hoog niveau van vertrouwen van de burgers evenals de aanvaarding van het 
EU-orgaan te waarborgen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake de versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de 
oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Rapporteur voor advies: Derk Jan Eppink

SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwijst naar zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen van de 
economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid 
voorkomen1, met name zijn steun voor het voorstel van de voorzitter van de Commissie 
om een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU op te richten voor alle instellingen van 
de EU, dat beslissingen zal nemen in verband met belangenconflicten;

2. benadrukt dat conflicten na uitdiensttreding bij de overheid en belangenconflicten van 
het “revolving door”-type een steeds terugkerende bron van zorg zijn en een probleem 
vormen waar alle instellingen, organen, bureaus en agentschappen in de hele EU mee 
kampen; is van oordeel dat een situatie van belangenconflicten de inachtneming van 
hoge ethische normen in de instellingen en organen van de EU in gevaar brengt, 
waarmee hun integriteit wordt aangetast en het vertrouwen dat de burger in ze heeft, 
wordt geschaad;

3. geeft aan dat de inherente complexiteit van de financiële regelgeving, de informatie-
asymmetrieën tussen spelers op de financiële markten en overheidsdienaren, en het 
ontbreken van een geharmoniseerd kader van regels inzake belangenconflicten binnen 
de instellingen en organen van de EU toezichthoudende en regelgevende instanties 
bijzonder gevoelig kunnen maken voor “regulatory capture” door de financiële sector;

4. maakt zich in het bijzonder zorgen over de benoeming van de voormalig uitvoerend 
directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) tot “chief executive officer” van een 
financiële lobbyorganisatie, in de wetenschap dat de Europees Ombudsman na een 
onderzoek tot de conclusie kwam dat de EBA deze overstap niet goed had mogen 
keuren en dat er voor onvoldoende interne waarborgen was gezorgd om vertrouwelijke 
informatie onmiddellijk te beschermen zodra duidelijk werd dat de overstap er zat aan te 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017).
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komen; merkt op dat deze indiensttreding na uitdiensttreding bij de overheid zonder 
afkoelperiode op een schending van het statuut van de ambtenaren van de EU neerkomt 
en niet alleen een risico vormt voor de reputatie en de onafhankelijkheid van de EBA, 
maar ook van alle andere instellingen van de Unie; verwelkomt in dit verband de 
maatregelen die de EBA heeft genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de 
Ombudsman;

5. betreurt het verder en maakt zich er zorgen over dat de procedure voor openbare 
aanbestedingen van de Commissie onvoldoende maatregelen voor beoordeling, en voor 
preventie en handhaving omvat met het doel om belangenconflicten te vermijden;

6. merkt op dat er bij de toepassing van de bestaande regels op commissarissen, leden van 
het Europees Parlement en EU-ambtenaren te veel gebreken aan het licht zijn gekomen; 
herinnert eraan dat volgens een verslag van Transparancy International EU begin 2017 
meer dan 50 % van de voormalige commissarissen en 30 % van de voormalige leden 
van het Europees Parlement die uit de politiek waren gestapt, werkzaam waren voor 
organisaties die in het transparantieregister van de EU vermeld staan; beklemtoont, met 
name voor gekozen leden, de noodzaak van transparantie en verantwoordingsplicht met 
betrekking tot persoonlijke en financiële belangen; beklemtoont dat transparantie- en 
integriteitsproblemen op EU- en nationaal niveau nauw met elkaar verbonden zijn; 
steunt daarom het werk van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad 
van Europa, en verzoekt de lidstaten de aanbevelingen ervan op te volgen, met name 
wat betreft de opstelling van een strenge gedragscode voor nationale politici en de 
invoering van regels voor het bekleden van functies na uitdiensttreding bij de overheid;

7. herinnert aan de herhaalde waarschuwingen van de Europees Ombudsman en de 
Europese Rekenkamer naar aanleiding van grote tekortkomingen bij het beleid van de 
EU-instellingen ter voorkoming van belangenconflicten; wijst erop dat de ethische 
regels van de EU onvoldoende afgestemd zijn op de “Guidelines for Managing Conflict 
of Interest in the Public Service” van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO), die de aanbeveling bevatten om een centrale dienst in het 
leven te roepen die belast is met het ontwikkelen en handhaven van beleid en 
procedures inzake belangenconflicten; vindt dat het bestaande wettelijk kader voor 
ethiek en integriteit in de instellingen en organen van de EU in hoge mate 
gefragmenteerd en niet “fit for purpose” is, en grondig moet worden herzien, teneinde 
de onafhankelijkheid en de onderzoeksbevoegdheden te versterken;

8. dringt aan op aanscherping van het bestaande regelgevings- en handhavingskader voor 
belangengeschillen zowel vóór als na uitdiensttreding bij de overheid, teneinde 
passende, duidelijke, bindende en evenredige grenzen aan te brengen tussen de publieke 
sector enerzijds en de particuliere en “non-profit”-sectoren anderzijds, en daarmee de 
geloofwaardigheid van het EU-besluitvormingsproces in de ogen van het brede publiek 
te vergroten; verwelkomt in dit verband het werk van de OESO, de Europese 
Rekenkamer, GRECO en de Europees Ombudsman;

9. is ingenomen met de aanvullende transparantiemaatregelen die zijn aangekondigd door 
de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, met betrekking 
tot de publicatie van de adviezen van het Ethisch Comité van de ECB voor gevallen van 
belangenverstrengeling en bezoldigde functies die de leden van de directie, de Raad van 
Bestuur en de raad van toezicht van de ECB na hun mandaat bekleden; verzoekt de 
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Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) een soortgelijke aanpak te kiezen en de 
relevante documenten te publiceren die opgesteld zijn door hun interne organen die 
verantwoordelijk zijn voor belangenverstrengeling en het bekleden van bezoldigde 
functies na uitdiensttreding;

10. pleit voor de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU dat tot taak 
heeft de uniforme toepassing van ethische regels in alle EU-instellingen te waarborgen 
door het uitoefenen van toezicht op belangenconflicten, “revolving doors” en 
lobbytransparantie voor alle instellingen en organen van de EU;

11. benadrukt dat de Europees Ombudsman klachten in verband met belangenconflicten 
heeft behandeld zonder te beschikken over een specifiek mechanisme voor deze taak, 
naast haar andere taken, en zonder te beschikken over adequate middelen en 
bevoegdheden om haar beslissingen af te dwingen;

12. wijst erop dat het nieuwe ethisch orgaan van de EU onafhankelijk moet zijn in termen 
van structuur, bestuur en begroting; benadrukt dat bij de gesprekken over de exacte 
samenstelling en het mandaat van het ethisch orgaan naar behoren rekening moet 
worden gehouden met de standpunten van maatschappelijke organisaties;

13. pleit ervoor dat het ethisch orgaan van de EU tijdig wordt opgericht, om herhaling van 
“revolving door”-gevallen en belangenconflicten in de nabije toekomst te voorkomen;

14. benadrukt dat dit orgaan nauw moet samenwerken met de interne ethische commissies 
van de EU-instellingen, het secretariaat van het transparantieregister, het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding en de Europees Ombudsman; 

15. is van oordeel dat het op te richten onafhankelijk ethisch orgaan van de EU, teneinde 
zich naar behoren van zijn taken van het definiëren, controleren en handhaven van de 
EU-regels inzake ethiek en integriteit binnen de instellingen en organen van de EU, met 
inbegrip van de regels inzake lobbying en transparantie, te kunnen kwijten, over 
voldoende personele en financiële middelen moet beschikken, zorgvuldig samengesteld 
moet zijn, met waarborgen betreffende onafhankelijkheid van politieke inmenging en 
andere belangen, en een breed mandaat moet hebben, met verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, taken en plichten op de gebieden preventie, monitoring, onderzoek en 
sancties, waaronder:

– het proactief monitoren en bestraffen van inbreuken op de regels inzake ethiek en 
integriteit binnen de instellingen en organen van de EU;

– het handhaven van strenge regels inzake belangen vóór en ná uitdiensttreding bij de 
overheid, “revolving door”-situaties en situaties van belangenconflicten voor alle 
personeelsleden van de instellingen en organen van de EU, de leden van het 
Europees Parlement en Europees commissarissen, inclusief het uitoefenen van 
toezicht op afkoelperiodes en het herzien van goedkeuringen om over te stappen 
indien het van oordeel is dat bij een specifieke overstap sprake is van een 
belangenconflict, en het formuleren van bindende aanbevelingen hieromtrent;

– het technisch en onpartijdig toetsen van nevenfuncties van EU-politici en 
belangenverklaringen, inclusief verifiëren of opgelegde lobbyingverboden en 
controlevoorwaarden worden gerespecteerd;
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– het vervullen van een actieve rol bij klachten van aangewezen entiteiten, met 
inbegrip van klokkenluiders;

– het opleggen van administratieve sancties, met de mogelijkheid van beroep en 
rechterlijke toetsing, zonder aantasting van de Verdragen;

– het uitoefenen van toezicht op de goede werking en onafhankelijkheid van het 
besluitvormingsproces van de Commissie, waaronder de oprichting en de werking 
van deskundigengroepen en vergelijkbare entiteiten van de Commissie;

– het geven van advies op verzoek en het publiceren van jaarverslagen over zijn werk, 
inclusief het op eigen initiatief doen van aanbevelingen over hoe het ethisch stelsel 
van de EU verder moet worden ontwikkeld;

– het monitoren van aan het personeel van de EU opgelegde voorwaarden en 
lobbyingverboden;

– het online bijhouden van een ethische gegevensbank op Europees niveau, waarmee 
toegang wordt geboden tot belangrijke transparantiedocumenten;

16. benadrukt dat een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU alléén niet zal volstaan om 
belangenconflicten binnen de instellingen en organen van de EU doeltreffend aan te 
pakken; is van oordeel dat bij de toetsing van de EU-regels inzake ethiek en integriteit 
ook gekeken moet worden naar maatregelen zoals langere kennisgevings- en 
afkoelperiodes voor hoge ambtenaren op evenredige en gevalsgewijze basis, met 
waarborgen aangaande gelijke behandeling in overeenstemming met artikel 15 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de versterking van Richtlijn 
2014/24/EU inzake overheidsopdrachten2, het verplicht afstoten van belangen in 
ondernemingen die onderworpen zijn aan de autoriteit van de instelling waar de recent 
benoemde ambtenaar toe behoort of die met die instelling betrekkingen onderhouden, 
verplichte wraking bij de behandeling van zaken die een voormalige werkgever uit de 
particuliere sector betreffen, of een verbod op het houden van aandelen voor 
commissarissen en hoge ambtenaren van de instellingen en organen van de EU 
gedurende hun dienstverband; herhaalt zijn oproep aan de Commissie na te denken over 
een voorstel voor herziening van het desbetreffende wettelijk kader;

17. realiseert zich dat per geval een juist evenwicht tot stand moet worden gebracht tussen 
het vaststellen van regelgeving voor belangenconflicten, het vaststellen van strenge 
maatregelen die voorkomen dat het recht van het individu op economische vrijheid 
wordt ingeperkt, zoals sollicitanten op de hoogte brengen van het systeem voor 
belangenconflicten en beperkingen met betrekking tot toekomstige tewerkstellingen, het 
waarborgen dat de parlementaire en andere institutionele taken ongehinderd kunnen 
worden uitgeoefend, en het handhaven van een dynamische arbeidsmarkt met mobiliteit 
tussen de publieke sector enerzijds en de particuliere en de “non-profit”-sectoren 
anderzijds;

18. is van oordeel dat langere afkoelperiodes voor hoge ambtenaren die een instelling of 
orgaan verlaten, mits ze stoelen op een objectieve procedure met heldere criteria, een 
gerechtvaardigde wettelijke maatregel zijn om het openbaar belang en de integriteit van 

2 PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65.
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openbare lichamen te beschermen; is van oordeel dat een verbod om een professionele 
overstap te maken in voorkomend geval een tijdelijke vergoeding rechtvaardigt ter 
overbrugging van de periode totdat een passende baan wordt gevonden.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERZOEKSCHRIFTEN

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake de versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de 
oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
(2020/2133(INI))

Rapporteur voor advies: Radan Kanev

SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de toezegging van de Europese Commissie aan het Parlement om een 
onafhankelijk ethisch orgaan op te richten;

2. benadrukt dat alle EU-instellingen zich moeten houden aan hoge normen op het gebied 
van ethiek en transparantie, en verzoekt alle EU-instellingen een overeenkomst te 
sluiten over de vaststelling van een gemeenschappelijk ethisch kader waarin deze 
normen worden weergegeven; benadrukt dat strikte normen van transparantie en 
integriteit in alle EU-instellingen van essentieel belang zijn om burgers hun 
democratische recht om deel te nemen aan het besluitvormingsproces van de EU, te 
kunnen laten uitoefenen en bijgevolg om de democratische legitimiteit en 
geloofwaardigheid van de Unie te vergroten en tegelijkertijd het vertrouwen in het 
Europese integratieproces te herstellen; wijst in dit verband erop dat het vertrouwen van 
burgers in politieke instellingen van fundamenteel belang is in een representatieve 
democratie; herinnert eraan dat de voorzitter van de Commissie in de politieke 
beleidslijnen voor de Commissie voor de ambtstermijn 2019-2024 zich heeft verbonden 
aan de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan voor alle EU-instellingen en 
heeft benadrukt dat omwille van het vertrouwen van de burgers in de EU haar 
instellingen openheid moeten betrachten en onberispelijk zijn wat ethiek, transparantie 
en integriteit betreft; herinnert eraan dat het petitierecht moet worden versterkt om de 
burgers de beste ondersteuning te bieden om een rechtstreekse dialoog aan te gaan en te 
onderhouden met vertegenwoordigers van de EU-instellingen met het oog op het 
oplossen van problemen die hen raken, en aldus bijdraagt tot meer openheid, 
inclusiviteit, reactiviteit en verantwoordingsplicht en tegelijkertijd de kloof tussen 
burgers en EU-instellingen overbrugt; merkt in dit verband op dat de homepages 
betreffende de in behandeling zijnde verzoekschriften en vorderingen ook volledig 
toegankelijk moeten zijn voor personen met een handicap;
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3. onderstreept het bijzondere belang dat burgers stellen in transparantie en integriteit bij 
de werking van de EU-instellingen, zoals blijkt uit een aantal verzoekschriften dat de 
Commissie verzoekschriften heeft ontvangen waarin wordt opgeroepen tot meer 
transparantie1, onder meer in de besluitvorming van de Raad en zijn contacten met 
lobbyisten; uit zijn bezorgdheid over de benoemingsprocedures voor hoge EU-
ambtenaren2, de omgang met belangenconflicten van commissarissen en inbreuken op 
de gedragscode van de leden van het Europees Parlement3, en over de controles op de 
transparantieverplichtingen en de verificatie van de naleving van de regels inzake 
draaideurconstructies; wijst er tevens op dat, net als in voorgaande jaren, het merendeel 
van de onderzoeken die in 2019 door de Europese Ombudsman werden afgesloten, 
betrekking had op transparantie en verantwoordingsplicht, waaronder publieke toegang 
tot informatie en documenten;

4. is van mening, als commissie die het meest in direct contact staat met de publieke opinie 
en de publieke respons aangaande de transparantie en integriteit van de instellingen, dat 
een democratische aanpak en politieke verantwoordelijkheid, in combinatie met de 
hoogste normen inzake ethiek, transparantie en verantwoordingsplicht, essentiële 
elementen zijn van elk controlemechanisme in constitutionele democratieën en derhalve 
ook in de EU; benadrukt dat de mechanismen voor democratische verantwoording op 
EU-niveau verder moeten worden versterkt; moedigt in dit verband aan tot de 
totstandbrenging van een gemeenschappelijk ethisch kader voor alle EU-instellingen en 
de oprichting van een ethisch orgaan van de EU dat op een gedepolitiseerde en 
onafhankelijke wijze moet functioneren, parallel met de politieke controlemechanismen 
die in de Verdragen zijn vastgelegd, teneinde de hoogste normen inzake 
verantwoordingsplicht, transparantie en integriteit op EU-niveau verder te versterken en 
te waarborgen, en ervoor te zorgen dat publieke besluiten in het algemeen belang 
worden genomen, en zo het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen te 
vergroten;

5. herinnert eraan dat het Parlement, als enige rechtstreeks verkozen vertegenwoordigende 
instelling van EU-burgers, zijn belangrijke taak van toezicht op de politieke evaluatie 
van de Commissie en andere instellingen moet voortzetten en ervoor moet zorgen dat 
bepaalde kandidaten geschikt zijn voor hogere functies; benadrukt dat het Parlement een 
sleutelrol moet spelen bij de verbetering van het huidige EU-systeem voor ethisch 
toezicht dat van toepassing is op alle instellingen, agentschappen en organen van de EU, 
teneinde het vertrouwen van het publiek in de besluitvormingsprocessen van de EU te 
vergroten; stelt voor dat het Parlement kandidaten voordraagt voor een toekomstig 
onafhankelijk ethisch orgaan van de EU;

6. benadrukt dat een hoge mate van transparantie in het wetgevingsproces essentieel is 
opdat burgers hun verkozen vertegenwoordigers en regeringen verantwoording kunnen 
laten afleggen; herhaalt daarom zijn oproep aan de Raad om zijn werkmethoden in 
overeenstemming te brengen met de in de Verdragen gestelde normen van een 
parlementaire en participerende democratie, en zijn regels en praktijken inzake 
transparantie van zijn wetgevingsproces te verbeteren in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en de Europese Ombudsman, die 

1 Verzoekschriften nrs. 0134/2019, 0939/2018, 0161/2017, 1367/2015, 0696/2015, 0698/2013.
2 Verzoekschriften nrs. 0224/2018 en 0799/2018, 0799/2018.
3 Verzoekschriften nrs. 0742/2017, 1004/2016, 2485/2014, 1984/2014.
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overweldigend werden gesteund door het Parlement in zijn resolutie van 17 januari 
2019 over het strategisch onderzoek OI/2/2017 van de Ombudsman betreffende de 
transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad 
van de EU4, welke gebaseerd was op het gezamenlijk verslag van de Commissie 
constitutionele zaken en de Commissie verzoekschriften; herinnert eraan dat 
communicatie binnen de EU-instellingen ook toegankelijk moet zijn voor mensen met 
een handicap;

7. acht het van essentieel belang om het transparantieregister verplicht te stellen voor alle 
EU-instellingen en -agentschappen om publieke controle te vergemakkelijken en 
individuele burgers en andere belangengroepen in staat te stellen toezicht te houden op 
de activiteiten van lobbyisten en de gevolgen daarvan voor besluiten en wetgeving;

8. benadrukt dat het huidige zelfregulerende ethische kader ontoereikend is gebleken en 
heeft geleid tot een versnipperde aanpak en tot uiteenlopende ethische normen tussen de 
EU-instellingen; benadrukt dat de afgelopen jaren meerdere gevallen van onethisch 
gedrag en inbreuken op de regels onbestraft zijn gebleven, hetgeen bevestigt dat het 
huidige EU-systeem voor ethisch toezicht nog steeds te kampen heeft met ernstige 
tekortkomingen en inconsistenties; is van mening dat het uiterst belangrijk is om de 
zwakke punten in de huidige procedures op te sporen en aan te pakken; onderstreept in 
dit verband dat het opwaarderen van de huidige versnipperde procedures die gebaseerd 
zijn op zelfregulering door de invoering van een doeltreffender EU-systeem voor 
ethisch toezicht met de oprichting van één onafhankelijk ethisch orgaan van de EU, van 
het allergrootste belang is om te zorgen voor een consistente en volledige toepassing 
van ethische normen en voor de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke kansen 
en gelijke behandeling in alle EU-instellingen; benadrukt voorts dat dit ethisch orgaan 
de rol moet overnemen van de ethische commissies die momenteel binnen de 
verschillende EU-instellingen en -agentschappen actief zijn, en moet streven naar 
harmonisatie van de verschillende interpretaties van normen en begrippen, zoals 
“belangenconflicten”, om verschillen te voorkomen, duidelijkheid te scheppen en zo het 
vertrouwen van de burgers in het functioneren van de EU-instellingen te vergroten;

9. wijst erop dat de relevante EU-wetgeving en gedragscodes herzien en geharmoniseerd 
moeten worden en volledige transparantie vereisen wat betreft de functies of projecten 
die hooggeplaatste ambtenaren van instellingen en agentschappen van de EU of EP-
leden aanvaarden na hun openbaar ambt; onderstreept in dit verband dat bepaalde 
overheidsfunctionarissen met gebruikmaking van een eigen verklaring zelf bepalen dat 
zij geen belangenconflicten hebben, en zelf beoordelen of zij de ethische normen 
naleven; benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en 
dat bijgevolg nader onderzoek nodig is; onderstreept dat dit een taak moet zijn van een 
onafhankelijke gespecialiseerde derde partij, in de vorm van een onafhankelijk ethisch 
orgaan (Independent Ethics Body, IEB) voor alle instellingen, organen en instanties van 
de EU;

10. is van mening dat de EU-instellingen de hoogste ethische normen moeten hanteren om 
gevallen van draaideurconstructies en belangenconflicten te voorkomen, ook met 
betrekking tot de benoeming tot hoge functies in de EU-instellingen en -agentschappen; 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat dergelijke gevallen, ook al zijn die 

4 PB C 411 van 27.11.2020, blz. 149.
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juridisch toelaatbaar, de algehele geloofwaardigheid van de EU-instellingen 
ondermijnen en vaak worden gebruikt door anti-Europese propaganda als middel om bij 
het publiek euroscepticisme ingang te doen vinden; roept op tot de oprichting van een 
IEB voor alle EU-instellingen dat toezicht houdt op de uitvoering van een toekomstig 
gemeenschappelijk ethisch kader en bevoegdheid heeft op het gebied van de 
gemeenschappelijke regels inzake de inhoud en openbaarmaking van 
belangenverklaringen, het voorkomen van belangenconflicten en zogenaamde 
draaideurconstructies, het accepteren van geschenken en uitnodigingen, de bescherming 
van klokkenluiders en slachtoffers van intimidatie, de transparantie van 
lobbybijeenkomsten, openbare aanbestedingen en de agenda’s van de vergaderingen van 
leidinggevenden, alsook het gebruik van transparante bankrekeningen voor 
overheidsmiddelen;

11. is van mening dat de procedures voor de selectie van kandidaten voor hogere functies 
moeten worden uitgevoerd op basis van volledig objectieve criteria en volledig 
transparant moeten zijn voor het grote publiek; benadrukt dat er een kader moet komen 
voor vragen en bezwaren, naast open follow-upprocedures en de bevoegdheid om 
besluiten in te trekken die onvoldoende transparant en integer blijken te zijn; benadrukt 
dat de procedures regelmatig moeten worden geëvalueerd om de doeltreffendheid ervan 
te monitoren en waar nodig verbeteringen door te voeren;

12. merkt op dat sommige EU-lidstaten reeds strenge transparantievereisten hanteren voor 
hun gekozen en benoemde functionarissen in verband met belangenconflicten, 
inkomstenbronnen en familievermogen; is van mening dat het voor de EU-instellingen 
absoluut noodzakelijk is om hun procedures te standaardiseren en dezelfde hoge 
ethische en integriteitsnormen toe te passen;

13. onderstreept de belangrijke rol die de Europese Ombudsman speelt bij het waarborgen 
van de hoogste normen inzake transparantie en integriteit in de EU-instellingen; 
benadrukt de sleutelrol van de Ombudsman bij het toezicht op de goede werking van het 
Europees openbaar bestuur, dat na de oprichting van een IEB moet worden voortgezet; 
acht het in dit verband noodzakelijk de rol van de Ombudsman als eerste orgaan 
waartoe burgers zich kunnen wenden om van hun bezorgdheid over de instellingen blijk 
te geven, te vrijwaren en zo nodig te versterken; verzoekt de Commissie constitutionele 
zaken alle tekortkomingen en lacunes in het huidige ethische kader van de EU volledig 
in aanmerking te nemen, zoals ook is bevestigd in de onderzoeken van de Europese 
Ombudsman, bij het werken aan de versterking van ethische regels en de handhaving 
daarvan door de oprichting van één enkel IEB; stelt voor een interinstitutioneel akkoord 
(IIA) te sluiten om een ethisch orgaan van de EU op te richten voor het Parlement en de 
Commissie, dat ook openstaat voor alle andere EU-instellingen, -agentschappen en -
organen, teneinde alle relevante aspecten te verbeteren; doet de aanbeveling dat dit 
orgaan een duidelijk mandaat krijgt en op technisch niveau functioneert met een 
permanente, onafhankelijke, onpartijdige, collegiale en genderevenwichtige structuur;

14. pleit ervoor dat het enkele IEB bestaat uit door de Commissie geselecteerde en door het 
Parlement gekozen leden en dat kandidaten kunnen worden geselecteerd uit onder meer: 
voormalige presidenten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) en de 
Rekenkamer, voormalige Europese Ombudsmannen en voormalige EP-leden; bepleit 
dat kandidaten worden gekozen op basis van hun integriteit, bekwaamheid, ervaring en 
afwezigheid van belangenconflicten; beveelt aan dat de huidige of vroegere politieke rol 
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van kandidaten tijdens de selectieprocedure grondig wordt onderzocht, gezien de rol van 
dit orgaan en de hoge mate van onpartijdigheid die nodig is; benadrukt dat een 
meerderheid van leden met een politieke achtergrond geheel moet worden vermeden; 
vraagt om een genderevenwichtige samenstelling van het IEB; is ervan overtuigd dat het 
IEB controlerende en adviserende bevoegdheden moet krijgen met betrekking tot 
ethische normen; benadrukt dat er verder debat nodig is over de bevoegdheden van het 
IEB om de rol van bestaande organen en de rechten en plichten van de instellingen van 
de Unie, zoals vastgelegd in de Verdragen, te eerbiedigen; verzoekt derhalve de 
Commissie constitutionele zaken zich te buigen over de mogelijke structuur, 
verkiezingsprocedure en de bevoegdheden van het IEB;

15. is van mening dat het IEB over voldoende personele en financiële middelen moet 
beschikken om zijn taken doeltreffend te kunnen vervullen; benadrukt dat het IEB 
systematische controles moet monitoren en uitvoeren om ervoor te zorgen dat de EU-
instellingen en eventuele derde partijen die met de EU-instellingen samenwerken, met 
inbegrip van die welke in het transparantieregister zijn opgenomen, in de loop der tijd 
aan de transparantiecriteria blijven voldoen; stelt voor dat het IEB mechanismen voor 
het interne beheer van klachten binnen de EU-instellingen omvat, zodat bezorgdheid 
over mogelijke inbreuken vertrouwelijk kan worden gemeld en discreet kan worden 
onderzocht.
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