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B9-0587/2022

Resolutie van het Europees Parlement over vermoedens van corruptie door Qatar en de 
bredere noodzaak van transparantie en verantwoordingsplicht in de Europese 
instellingen
(2022/3012(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Qatar, met name van 21 november 2013 getiteld 
“Qatar: situatie van migrerende werknemers”1 en van 24 november 2022 over de 
situatie van de mensenrechten in Qatar in het kader van het FIFA-wereldkampioenschap 
voetbal2,

– gezien artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat hooggeplaatste politici, waaronder Eva Kaili, ondervoorzitter van het 
Parlement, politieke medewerkers, lobbyisten en hun gezinnen, ongeoorloofde 
betalingen uit Qatar zouden hebben aangenomen in ruil voor invloed op het beleid van 
het Europees Parlement;

B. overwegende dat een rechtshandhavingsoperatie van de Belgische, Italiaanse en Griekse 
autoriteiten heeft geleid tot de inbeslagname van meer dan 600 000 EUR in contanten, 
computers en mobiele telefoons, en tot de arrestatie van acht personen, van wie er vier 
zijn beschuldigd van corruptie, het witwassen van geld en georganiseerde misdaad;

C. overwegende dat in het geval van dit schandaal een NGO met de naam Fight Impunity 
zou zijn gebruikt als vehikel om het witwassen van illegale gelden te vergemakkelijken, 
waardoor de legitimiteit en integriteit van NGO’s die aan bepaalde fracties of leden van 
het Europees Parlement verbonden zijn, ter discussie is komen te staan;

D. overwegende dat corruptie, witwassen van geld en deelname aan georganiseerde 
criminaliteit in diverse internationale organisaties een betreurenswaardige geschiedenis 
hebben en dat dergelijke gevallen een toenemende bedreiging vormen voor de integriteit 
en de legitimiteit van met name het Europees Parlement, de Commissie en de Raad;

E. overwegende dat twee Belgische dagbladen, L’Echo en De Tijd, in september 2019 
details onthulden van het verslag van het verhoor van een voormalige Belgische 
inlichtingenagent en berichtten over een vooronderzoek naar commissaris Reynders, die 
werd beschuldigd van corruptie en het witwassen van geld in verband met de bouw van 
een ambassade in Kinshasa en ook de verkoop van goedkope kunstwerken tegen te hoge 
prijzen, waarbij betalingen zouden zijn aanvaard van wapenhandelaars en een 
presidentskandidaat uit de Democratische Republiek Congo;

F. overwegende dat commissaris Jourová haar hoge positie te danken heeft aan de steun 

1 PB C 436 van 24.11.2016, blz. 42.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0427.
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van miljardair en voormalig premier van Tsjechië Andrej Babiš, die verdacht wordt van 
het witwassen van geld en het verduisteren van Europese fondsen;

G. overwegende dat het Franse dagblad Libération vorig jaar een schandaal beschreef 
waarbij rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Commissie 
betrokken waren en waarbij de rechters en belangrijke EVP-politici werden beschuldigd 
van belangenconflicten en handel in invloed;

H. overwegende dat Libération ook onthulde dat de Commissie en de autoriteiten van 
verschillende lidstaten druk hadden uitgeoefend op het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding om de zaak niet te onderzoeken en dat de EU-instellingen tot dusver 
geen maatregelen hebben genomen met betrekking tot de meldingen;

I. overwegende dat de “rekrutering” van hoge Europese wetgevers en ambtenaren door 
totalitaire regimes - om in feite “van kant te wisselen” en de snode agenda van 
totalitaire regimes te vertegenwoordigen tegen de belangen van de westerse 
democratieën - niet alleen een zeer polariserend en dringend probleem vormt, maar ook 
de kwestie aan de orde stelt van de targetingprocedures bij vijandige landen en 
vraagtekens plaatst bij het gebrek aan regels betreffende de werkgelegenheidskansen 
van hoge wetgevers en ambtenaren nadat zij hun publieke functie hebben neergelegd;

J. overwegende dat de waarde van bepaalde functionarissen voor totalitaire regimes niet 
alleen ligt in hun rang binnen instellingen of regeringen, maar ook in hun grondige 
kennis van interne procedures en van de wijze waarop de interne controles die inherent 
zijn aan westerse democratieën kunnen worden omzeild;

K. overwegende dat de gerichtheid op en rekrutering van dergelijke hoge ambtenaren 
onmiddellijk na hun vertrek uit een openbaar ambt niet alleen een geweldige kans is 
voor vijandige mogendheden, maar ook een ernstige bedreiging voor de nationale 
veiligheid, hetgeen de noodzaak aantoont van een regelmatige herziening en 
hervorming van de interne controles en waarborgen met betrekking tot de regels, het 
beleid en de procedures voor vertrek of pensionering, teneinde kwaadwillende partijen 
de middelen te ontzeggen om zich effectief bezig te houden met omkoping, rekrutering 
en compromitterende activiteiten;

L. overwegende dat de ontwikkeling van de Nord Stream-pijpleidingen, ten koste van de 
Euro-Atlantische veiligheid en de energiezekerheid van de EU en ondanks de protesten 
van verschillende lidstaten, een van de meest flagrante gevallen is waarin westerse 
democratische wetgevers en leiders worden gecoöpteerd door kwaadwillende 
staatsactoren;

M. overwegende dat Qatar een belangrijke rol speelt bij de financiering van islamistische 
groeperingen in Europa, met name van aan de Moslimbroederschap gelieerde 
organisaties; overwegende dat het grootste deel van de financiering door de Qatar 
Charity wordt verstrekt om moskeeën en islamitische centra in Europa te helpen 
bouwen, teneinde de islamitische identiteit te versterken en de politieke islam in 
moslimgemeenschappen in heel Europa te verankeren; overwegende dat de door Qatar 
gefinancierde nieuwszender Al-Jazeera bekend staat om en betrokken is bij de 
verspreiding van desinformatie en propaganda in de wereld;
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N. overwegende dat Qatar het biedingsproces voor het WK voetbal heeft gewonnen 
ondanks geloofwaardige beschuldigingen van omkoping en corruptie; overwegende dat 
autoritaire regimes het sponsoren en organiseren van internationale sportevenementen 
hebben gebruikt om hun internationale reputatie te verbeteren, een praktijk die ook 
bekend staat als “sportwassen”, met voorbeelden als de Olympische Spelen van Sochi 
van 2014 en het WK voetbal van 2018 in Rusland, de Olympische Spelen van Peking 
van 2022 in China en het WK voetbal van 2022 in Qatar;

1. onderstreept dat het onlangs aan het licht gekomen corruptieschandaal aan de top van de 
bestuursstructuur van het Parlement hypocrisie en dubbele normen aan het licht heeft 
gebracht die niet kunnen worden getolereerd;

2. benadrukt dat het dringend noodzakelijk is te zorgen voor een sterkere afschrikking als 
het gaat om corruptie en de coöptatie en rekrutering van institutionele ambtenaren en 
hoge wetgevers door vijandige buitenlandse mogendheden;

3. wijst erop dat dit schandaal slechts het topje van de ijsberg is, aangezien veel andere 
internationale instellingen, waaronder de Commissie, het Hof van Justitie en de 
Rekenkamer, ook zijn beschuldigd van op zijn zachtst gezegd onethische en juridisch 
dubieuze activiteiten;

4. betreurt het dat degenen die deze in diskrediet gebrachte instellingen 
vertegenwoordigen het lef hebben gehad de lidstaten te bekritiseren en te vermanen 
wegens vermeende tekortkomingen met betrekking tot de zogenaamde rechtsstaat; 
veroordeelt met klem de dubbele normen en de hypocrisie van de EU-instellingen in dit 
verband;

5. onderstreept dat dit corruptieschandaal het gevolg is van de straffeloosheid en het 
gebrek aan verantwoording dat in het Europees Parlement welig tiert;

6. benadrukt dat straffen voor corruptie niet louter symbolisch mogen zijn en dat de EU 
een voorbeeld moet stellen dat alle andere ambtenaren afschrikt;

7. dringt erop aan dat leden van het Europees Parlement verantwoordelijk worden 
gehouden voor zowel hun uitspraken als hun daden;

8. vraagt om een volledige beoordeling van de naleving door alle EU-instellingen van de 
in artikel 2 VEU genoemde waarden, met name de rechtsstaat;

9. dringt erop aan dat er geen nieuwe instellingen worden opgericht die, net als alle 
andere, vatbaar zullen zijn voor corruptie en buitenlandse invloed, en dat in plaats 
daarvan een grondige evaluatie van het functioneren van de EU-instellingen wordt 
overgelaten aan de lidstaten, die de “bazen van de Verdragen” zijn en de macht hebben 
om de instellingen op te zetten en vorm te geven overeenkomstig hun soevereine 
keuzes;

10. vraagt om een kritische analyse van de werkprocedures van het Parlement en de andere 
EU-instellingen door een onpartijdige, externe entiteit;

11. verzoekt derhalve om de oprichting van een speciaal comité met vertegenwoordigers 
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van de lidstaten om de naleving van de waarden door de EU-instellingen te beoordelen; 
vraagt speciale aandacht voor het lobbyen en de corruptie op hoog niveau door Rusland 
in de loop der jaren, zoals in het geval van de Nord Stream-pijpleidingen, en voor de 
invloed van andere kwaadwillende spelers, zoals Iran en China;

12. benadrukt dat het belangrijk is dat de lidstaten meer controle krijgen over de 
instellingen en dat moet worden afgezien van de oprichting van “ethische organen”, 
bestaande uit internationale institutionele ambtenaren die de neiging hebben de lidstaten 
aan te vallen zonder dat er sprake is van een betekenisvolle politieke 
verantwoordingsplicht;

13. verlangt dat, totdat de bovengenoemde evaluatie is uitgevoerd, alle tekortkomingen zijn 
verholpen en alle risico’s zijn afgewend, de EU-instellingen ervan afzien de lidstaten te 
beschuldigen van vermeende tekortkomingen;

14. roept op tot volledige toepassing van de klokkenluidersregeling binnen de EU-
instellingen en tot de invoering van een doeltreffend transparantieregister van 
lobbyisten binnen de EU;

15. spreekt zijn krachtige veroordeling uit van de praktijk van sportwassen; roept 
internationale sportfederaties en sportorganisaties in het algemeen op zich niet te laten 
beïnvloeden door autoritaire regimes en steekpenningen, en de integriteit en eerlijkheid 
van de sport volledig te waarborgen;

16. veroordeelt de financiering door Qatar van islamitische organisaties en religieuze 
instellingen in Europa en spreekt er zijn ernstige bezorgdheid over uit, en roept de 
Qatarese regering op deze financiering onmiddellijk stop te zetten;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de 
Raad, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


