
 

RE\1144809NL.docx  PE614.382v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Zittingsdocument 
 

B8-0074/2018 

31.1.2018 

ONTWERPRESOLUTIE 

ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement 

over de gedelegeerde verordening van 13 december 2017 van de Commissie 

houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot 

aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de 

Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago 

en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel 

(C(2017)8320 – 2017/3020(DEA)) 

 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 



 

PE614.382v01-00 2/5 RE\1144809NL.docx 

NL 

B8-0074/2018 

Resolutie van het Europees Parlement over de gedelegeerde verordening van 

13 december 2017 van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement 

en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago 

en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel 

(C(2017)8320 – 2017/3020(DEA)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)8320), 

– gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 

2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 

2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG1 van de 

Commissie (4AMLD), en met name de artikelen 9, lid 2, en 64, lid 5, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 

tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad 

door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische 

tekortkomingen vertonen2, en met name de bijlage daarbij, 

– gezien zijn resolutie van 14 september 2016 over de betrekkingen tussen de EU en 

Tunesië in de huidige regionale context3, 

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2017 over de gedelegeerde verordening van de 

Commissie van 24 november 2016 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 

2016/1675 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 door de 

identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen 

vertonen4, 

– gezien zijn resolutie van 17 mei 2017 over de gedelegeerde verordening van de 

Commissie van 24 maart 2017 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 

2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en 

de Raad, met betrekking tot de schrapping van Guyana uit de in punt I van de bijlage 

opgenomen tabel en de toevoeging van Ethiopië aan die tabel5, 

                                                 
1 PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73. 
2 PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0345. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0008. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0213. 
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– gezien het schrijven van de Commissie van 29 juni 2017, met haar routekaart "Naar een 

nieuwe methodologie voor de EU-beoordeling van derde landen met een hoog risico 

krachtens Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering", 

– gezien artikel 105, lid 3, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de gedelegeerde verordening, de bijlage daarbij en de gedelegeerde 

wijzigingsverordeningen ten doel hebben landen met een hoog risico te identificeren 

waarvan de regelgeving op het gebied van de bestrijding van witwassen van geld en 

terrorismefinanciering (AML/CTF) strategische tekortkomingen vertoont die een 

bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de EU, en ter zake waarvan 

meldingsplichtige entiteiten in de EU overeenkomstig 4AMLD verscherpte 

cliëntenonderzoeksmaatregelen moeten toepassen; 

B. overwegende dat Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie tot 

aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 door de identificatie van derde landen met een 

hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen, sinds 23 september 2016 van 

kracht is; 

C. overwegende dat Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 

kracht zal blijven, ook al zou de gedelegeerde wijzigingsverordening verworpen 

worden; 

D. overwegende dat het Parlement twee eerdere gedelegeerde wijzigingsverordeningen 

(C(2016)07495 en C(2017)01951) heeft verworpen omdat het proces van de Commissie 

onvoldoende autonoom was; 

E. overwegende dat het Parlement waardering heeft voor de pogingen van de Commissie 

om een nieuwe methodologie vast te stellen die niet afhankelijk is van externe 

informatiebronnen om jurisdicties te identificeren die strategische tekortkomingen 

vertonen om witwassen van geld of terrorismefinanciering tegen te gaan; 

F. overwegende dat het Parlement van mening is dat het voorstel van de Commissie om 

haar beoordelingen van prioriteitenlijst 2 tegen 2025 af te ronden zal zorgen voor een 

buitensporige vertraging in het volledig operationeel maken van deze lijst; overwegende 

dat het Parlement er bij de Commissie op aandringt om een ambitieuzer tijdschema te 

hanteren voor beide fasen in haar routekaart naar een nieuwe methodologie, o.a. ernaar 

te streven om prioriteitenlijst 2 tegen 2020 af te ronden, en voldoende middelen uit te 

trekken voor dit proces; overwegende dat het Parlement heeft verzocht om naar behoren 

te worden geïnformeerd over alle fasen van dit proces, inclusief de toezeggingen van de 

Commissie, en nog steeds in afwachting is van de follow-up; 

G. overwegende dat het Parlement er bij de Commissie op aandringt rekening te houden 

met de recente politieke overeenkomst over de wijziging van 4AMLD bij de 

ontwikkeling van haar nieuwe methodologie; 

H. overwegende dat er in de recente politieke overeenkomst over de wijziging van 4AMLD 

op wordt aangedrongen dat de Commissie bij het opstellen van de in artikel 9, lid 2, 



 

PE614.382v01-00 4/5 RE\1144809NL.docx 

NL 

bedoelde gedelegeerde handelingen rekening houdt met relevante evaluaties, 

beoordelingen of rapporten die zijn opgesteld door internationale organisaties en 

opstellers van standaarden met bevoegdheden op het gebied van het voorkomen van 

witwassen en het bestrijden van terrorismefinanciering; 

I. overwegende dat de Commissie voornemens is Sri Lanka, Trinidad en Tobago en 

Tunesië toe te voegen aan de lijst van landen met een hoog risico in de gedelegeerde 

wijzigingsverordening, en haar besluit heeft gebaseerd op verklaringen van de 

Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force (FATF)), FATF-documenten 

(Improving Global AML/CTF Compliance: ongoing process), FATF-verslagen met 

beoordelingen van internationale samenwerking en wederzijdse evaluatierapporten 

van de FATF en van door de FATF geïnspireerde regionale organisaties (FSRB's) 

met betrekking tot de risico’s die afzonderlijke landen overeenkomstig artikel 9, lid 4, 

4AMLD vormen; 

J. overwegende dat de Commissie met name rekening heeft gehouden met het resultaat 

van de 29ste plenaire vergadering van de FATF waarop Sri Lanka, Trinidad en Tobago 

en Tunesië werden geïdentificeerd als landen die strategische tekortkomingen in hun 

AML/CTF-regeling vertonen; 

K. overwegende dat Tunesië op de plenaire vergadering van de FATF in Buenos Aires een 

harde politieke toezegging heeft gedaan om het ministeriële actieplan van 3 november 

2017 onverwijld ten uitvoer te leggen; overwegende dat de Tunesische autoriteiten op 

de vergadering in Sint Petersburg van 11 januari 2018 aan de FATF-deskundigen de 

maatregelen hebben gepresenteerd die sinds de laatste plenaire vergadering van de 

Financiële-actiegroep van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENAFATF) in 

december 2017 getroffen zijn om dit actieplan ten uitvoer te leggen; 

L. overwegende dat de Financiële-actiegroep van het Midden-Oosten en Noord-Afrika 

(MENAFATF) op 6 december 2017 haar goedkeuring heeft gehecht aan een 

herbeoordeling van Tunesië die veel gunstiger was en niet in aanmerking is genomen 

door de Commissie in haar redenering om het land toe te voegen aan de bijlage; 

M. overwegende dat Tunesië grote vastberadenheid en politieke wil aan de dag heeft gelegd 

om de nodige hervormingen door te voeren waar de FAFT op aandringt; 

N. overwegende dat Tunesië even grote vastberadenheid en politieke wil ten toon moet 

spreiden jegens de Europese instellingen om concrete stappen te ondernemen om de 

nodige hervormingen door te voeren; 

O. overwegende dat Tunesië in de afgelopen zeven jaar een fase van democratische 

transitie heeft doorgemaakt die niet kan worden vergeleken met die van enig ander land 

in de regio en nog steeds tal van uitdagingen het hoofd moet bieden, zoals vaak door de 

Europese instellingen is benadrukt; 

1. maakt bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en haar 

ervan in kennis te stellen dat de gedelegeerde verordening niet in werking kan treden; 
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3. verzoekt de Commissie een nieuwe gedelegeerde handeling in te dienen waarin 

rekening wordt gehouden met bovenstaande bezwaren; 

4. beveelt de Commissie aan in de toekomst afzonderlijke gedelegeerde handelingen 

op te stellen, en daarin telkens een land toe te voegen c.q. te schrappen; 

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

regeringen en parlementen van de lidstaten. 


