
Europees Parlement
2014-2019

AANGENOMEN TEKSTEN

P8_TA(2019)0366

Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 
2018/0106(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0218),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 16, 33, 43 en 50, artikel 53, lid 1, en de 
artikelen 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 en artikel 325, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 31 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-
0159/2018),

– gezien de adviezen van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gezien artikel 294, lid 3, artikel 16, artikel 43, lid 2, artikel 50, artikel 53, lid 1, de 
artikelen 91, 100, en 114, artikel 168, lid 4, artikel 169, artikel 192, lid 1 en artikel 325, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 31 van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling 
niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van de Rekenkamer van 26 september 20181,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 

1 PB C 405 van 9.11.2018, blz. 1.



18 oktober 20181,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 
bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 
van de Raad bij brief van 15 maart 2019 gedane toezegging om het standpunt van het 
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de 
Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie constitutionele 
zaken (A8-0398/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd;

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB C 62 van 15.2.2019, blz. 155.



P8_TC1-COD(2018)0106

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met 
het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de 
Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2019/1937.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie betreffende de richtlijn inzake bescherming van personen 
die inbreuken op het Unierecht melden.

Bij de toetsing op grond van artikel 27 van de richtlijn, zal de Commissie nagaan of het 
mogelijk is het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot bepaalde handelingen op 
grond van de artikelen 153 en 157 VWEU, in voorkomend geval na raadpleging van de 
sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU.


