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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese 
Politiedienst voor het begrotingsjaar 2010
(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 
2010,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politiedienst 
betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Dienst1,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2, en met name artikel 185,

– gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese 
Politiedienst (Europol)3, en met name artikel 43,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de 
Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen1, 
en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

1. ... de directeur van de Europese Politiedienst kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van de Dienst voor het begrotingsjaar 2010;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daar een integraal onderdeel van 
uitmaakt te doen toekomen aan de directeur van de Europese Politiedienst, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie (serie L).

                                               
1 PB C 366 van 15.12.2011, blz 179.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politiedienst voor het 
begrotingsjaar 2010
(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 
2010,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politiedienst 
betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Dienst2,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen3, en met name artikel 185,

– gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese 
Politiedienst (Europol)4, en met name artikel 43,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de 
Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen5, 
en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

1. ... … de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politiedienst voor het 
begrotingsjaar 2010;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese 
Politiedienst, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

                                                                                                                                                  
1 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
2 PB C 366 van 15.12.2011, blz 179.
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
4 PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
5 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het 
begrotingsjaar 2010
(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 
2010,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politiedienst 
betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Dienst1,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2, inzonderheid artikel 185,

– gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese 
Politiedienst (Europol)3, en met name artikel 43,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de 
Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen4, 
en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

A.  overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen 
dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar is en dat de onderliggende 
verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B. overwegende dat de begroting van de Dienst voor 2010 in totaal EUR 92 800 000 
bedroeg, overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van de Dienst voor 

                                               
1 PB C 366 van 15.12.2011, blz 179.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
4 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
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2010 een bedrag vertegenwoordigde van EUR 79 724 1501,

Budgettair en financieel beheer

1. leidt uit opmerkingen in het algemeen verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar 
af dat de begroting van de Dienst voor 2010 aanvankelijk een omvang had van 
EUR 80 100 000; stelt vast dat de begroting voor 2010 is gewijzigd met een bedrag van 
bijna EUR 12 700 000 afkomstig van de overdracht van kredieten van 2009 naar 2010, 
subsidies van de Commissie en enkele extra ontvangsten; neemt nota van de door de 
Dienst opgegeven beweegredenen daartoe, namelijk het vereenvoudigen van de 
overgang naar de status van agentschap;

2. stelt op basis van het jaarlijks algemeen verslag over de activiteiten van de Dienst vast 
dat aan het einde van het jaar de algehele uitvoeringsgraad voor vastleggingen 98,3 
procent bedroeg en voor betalingen 73,6 procent;

3. stelt vast dat de definitieve rekeningen voor het financiële jaar 2010 niet openbaar 
gemaakt zijn op de website van de Dienst; is van mening dat dit blijk geeft van een 
gebrek aan transparantie van de zijde van de Dienst; dringt er bij de Dienst op aan om 
hier zo snel mogelijk verandering in te brengen;

Overdracht van kredieten
4. verzoekt de Dienst om onmiddellijk maatregelen te treffen ter verlaging van de hoge  

overdrachten; merkt in dit verband op dat de Rekenkamer een totaal bedrag aan 
overdrachten heeft vastgesteld van EUR 22 600 000, oftewel 25 procent van de totale 
begroting over 2010; stelt tevens met teleurstelling vast dat voor Titel II -
Administratieve uitgaven het overdrachtpercentage 49 procent bedroeg en voor Titel III 
- Beleidsuitgaven 59 procent;

5. stelt vast dat het overgedragen bedrag (EUR 22 600 000) als volgt is samengesteld:

- EUR 11.300.000 voor uitgaven in verband met het nieuwe hoofdkantoor van 
Europol;

- EUR 1 800 000 uit hoofde van Hoofdstuk 26 (artikel 58, lid 4, van het 
Europol-besluit van de Raad: verplichtingen voortvloeiende uit het voorgaande 
rechtskader van Europol);

- EUR 9 500 000 voor overige uitgaven;

6. acht het hoge niveau van overgedragen kredieten, dat gepaard gaat met een laag niveau 
van transitorische passiva (EUR 2 900 000), buitensporig en in strijd met het 
begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit;

7. wijst er echter op dat het aanzienlijke bedrag van de overdrachten het gevolg was van de 
unieke omstandigheid dat de Dienst pas in 2011 naar zijn nieuwe hoofdkantoor is 
verhuisd, doordat de oplevering van het gebouw in 2010 vertraging had opgelopen;

Personeelszaken

                                               
1 PB L 64 van 12.3.2010, blz. 1046.
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8. maakt uit het jaarlijkse activiteitenverslag op dat het vacaturepercentage aan het einde 
van het jaar 4,5 procent bedroeg in plaats van de verwachte 2,5 procent; 

9. verzoekt de Dienst om de uitvoeringsvoorschriften van het EG-personeelsstatuut (en 
aanverwante interne instrumenten) in te voeren en een kader te ontwikkelen voor de 
opleiding en ontwikkeling van het personeel;

Prestaties
10. is ingenomen met het feit dat het jaarlijks werkprogramma van de Dienst is afgestemd 

op zijn strategie voor 2010-2014 en dat daarin voor elke jaardoelstelling 
prestatiekernindicatoren worden gegeven, alsmede de daaraan verbonden kritieke 
risico's en toebedeelde middelen;

11. verzoekt de Dienst desalniettemin om overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van de 
financiële kaderregeling in zijn jaarlijks werkprogramma informatie op te nemen over 
het overzicht van geplande aanbestedingsactiviteiten, dat als "financieringsbesluit"
dient; 

12. verzoekt de Dienst om de vertaling van de organisatorische taakomschrijving in 
beknopte beschrijvingen van functies en doelstellingen voor de afdelingen en eenheden 
af te ronden.

13. verneemt in het jaarlijkse activiteitenverslag van de Dienst dat het informatieplatform 
SIENA 2.0 dat rechtshandhavingsinstanties onderling met elkaar verbindt, op 22 
oktober 2010 succesvol in de lucht is gegaan en dat tegen het einde van 2010 reeds 21 
lidstaten alsook acht nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen 
bij het platform waren aangesloten;

14. stelt op basis van het jaarlijkse activiteitenverslag van de Dienst bovendien vast dat er 
per 31 december 2010 - afgezet tegen het jaarlijks werkprogramma van de Dienst - zeer 
goede vooruitgang was geboekt bij veertien (oftewel 82 procent) van de doelstellingen 
van het werkprogramma en goede vooruitgang bij de overige drie doelstellingen 
(achttien procent);

15. merkt tevens op dat de raad van bestuur in 2010 de strategie van de Dienst voor 2010-
2014 alsook het uitvoeringsplan voor de strategie heeft goedgekeurd;

16. verzoekt de Dienst om in het belang van een grotere transparantie een lijst van de leden 
van zijn raad van bestuur te verstrekken alsook rechtstreeks inzicht te verlenen in zijn 
gedetailleerde begroting, waarin een lijst moet zijn opgenomen van de beslissingen op 
het gebied van overeenkomsten en aankopen, en die gepubliceerd moet worden op de 
website van de Dienst, met uitzondering van de contracten waarvan publicatie kan 
leiden tot een veiligheidsrisico;

Interne controle
17. erkent dat de dienst Interne audit een controle heeft gehouden naar de uitvoering van de 

internecontrolenormen om te kunnen vaststellen hoever de uitvoering gevorderd is, met 
name ten aanzien van de missie en de waarden, personele middelen, het plannings- en 
risicobeheersproces, dagelijkse werkzaamheden en controleactiviteiten, informatie en 
financiële verslaglegging alsook evaluatie en controle;

18. stelt vast dat de dienst Interne audit vijf "zeer belangrijke" aanbevelingen heeft gedaan 
met betrekking tot:  
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- de scheiding van taken,

- controles achteraf,

- de uitzonderingen op de processen,

- de bedrijfscontinuïteitsplannen, 

- de continuïteit van de bedrijfsvoering;

verzoekt de Dienst alle aanbevelingen van de dienst Interne audit uit te voeren en de 
kwijtingsautoriteit te informeren over de daartoe getroffen maatregelen;

°

° °

19. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen in verband met het kwijtingbesluit naar 
zijn resolutie van….2012 over de prestaties, financieel beheer en controle van de 
agentschappen.


