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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat binnen de EU-instellingen verschillende wetgevingsmaatregelen ter 
voorkoming van belangenconflicten uiteenlopende definities van de term 
“belangenconflict” bevatten; is daarom van mening dat de term moet worden opgevat 
als een conflict tussen de publieke taak en de particuliere belangen van een 
overheidsfunctionaris, waarbij de overheidsfunctionaris particuliere belangen heeft die 
de uitoefening van zijn publieke taken en verantwoordelijkheden op ongepaste wijze 
zouden kunnen beïnvloeden; merkt echter op dat een dergelijke definitie evolueert en 
volledige transparantie niet noodzakelijkerwijs de afwezigheid van belangenconflicten, 
noch het vertrouwen van het publiek waarborgt; 

2. is van mening dat het onderzoek van de verklaringen van kandidaat-commissarissen met 
het oog op eventuele belangenconflicten van fundamenteel institutioneel en 
democratisch belang is en met de grootst mogelijke aandacht, inzet en 
verantwoordelijkheidszin moet worden uitgevoerd;

3. is tevens van mening dat voor een volledig en nauwkeurig onderzoek en om de 
mogelijkheid van een belangenconflict uit te sluiten, informatie en documenten die 
verder gaan dan de opgave van financiële belangen van kandidaat-commissarissen 
dikwijls van essentieel belang zijn;

4. is daarom van mening dat de Commissie juridische zaken voldoende tijd moet krijgen 
om mogelijke belangenconflicten te beoordelen; is voorts van mening dat het van 
voldoende middelen, instrumenten en vaardigheden moet worden voorzien om de 
nodige informatie te controleren en te lokaliseren;

5. is van mening dat, gezien de subtiele en complexe aard van deze verantwoordelijkheid, 
de vaststelling van een mogelijk belangenconflict moet worden gedepolitiseerd en op 
onafhankelijke en systematische wijze moet worden uitgevoerd met de hulp van een 
orgaan dat over de relevante deskundigheid en ervaring beschikt;

6. is van mening dat het toekomstige ethisch orgaan een permanente, onafhankelijke en 
collegiale structuur moet hebben om de nodige deskundigheid te kunnen verwerven, en 
dat de samenstelling ervan gebaseerd zou kunnen worden op specifieke institutionele 
posities, zoals die van de president van het Hof van Justitie, of op de benoeming van 
deskundigen door elke EU-instelling;

7. bepleit dan ook dat de Commissie juridische zaken, met volledige inachtneming van 
haar bevoegdheid ter zake, over het bestaan van een belangenconflict een besluit neemt 
na ontvangst van een niet-bindende aanbeveling van een dergelijk onafhankelijk 
deskundig adviesorgaan; 

8. is voorts van mening dat dit toekomstige adviesorgaan ook zou kunnen worden belast 
met de bredere taak om belangenconflicten binnen de EU-instellingen en -
agentschappen in het algemeen te onderzoeken door enerzijds op complementaire en 
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evenwichtige wijze een preventieve rol te spelen aan de hand van bevoegdheden op het 
gebied van bewustmaking en ethisch advies, en anderzijds een rol in verband met de 
naleving te vervullen.


