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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de extraterritoriale werking van het 
Amerikaanse recht

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de Foreign Corrupt Practices Act van 1977,

– gezien het verslag van het Franse parlement met als titel “Rétablir la souveraineté de la 
France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée 
extraterritoriale” (De soevereiniteit van Frankrijk en Europa herstellen en onze 
bedrijven beschermen tegen wetten en maatregelen met extraterritoriale werking), dat 
op 26 juni 2019 aan de Franse premier is overhandigd1,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de VS in 2018 de CLOUD Act hebben aangenomen, die toegang biedt 
tot alle in het buitenland geregistreerde persoonsgegevens van personen die volgens het 
Amerikaanse Ministerie van Justitie verdacht zijn;

B. overwegende dat het gebruik van rechtspraak voor commerciële doeleinden toeneemt;

C. overwegende dat Franse ondernemingen sinds 2010 in het kader van de Foreign Corrupt 
Practices Act meer dan 14 miljard USD aan de Amerikaanse staatskas hebben betaald2;

1. is van mening dat een staat niet het recht heeft om personen gevangen te nemen 
teneinde de commerciële belangen van zijn onderdanen te behartigen;

2. hekelt de ongefundeerde hechtenis van Jean Boustani3 4, die bijna elf maanden geduurd 
heeft;

3. verzoekt om een plan om de EU te beschermen tegen het gebruik van het Amerikaanse 
recht voor commerciële doeleinden;

4. herinnert eraan dat er bij de invoering van de euro in het vooruitzicht werd gesteld dat 
de Europese munt in de internationale handel zou gaan wedijveren met de dollar.

1 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000532.pdf
2 https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/30/sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption-et-le-terrorisme-l-
extraterritorialite-du-droit-americain-est-une-arme-de-guerre-economique_6024359_3232.html
3 https://www.pressreader.com/france/causeur/20200121/281840055628682/textview
4 https://www.justice.gov/opa/pr/mozambique-s-former-finance-minister-indicted-alongside-other-former-
mozambican-officials


