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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees 
Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2132(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het 
begrotingsjaar 2020,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2020, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2020 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van [...] 2022 betreffende de aan het Bureau te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2020 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

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

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20123, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 tot vaststelling van procedures van de Unie voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau4, en met name 
artikel 68,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 
18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het 
Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, 

1 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Europese Rekenkamer, Jaarverslag over de EU-agentschappen 
betreffende het begrotingsjaar 2020: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Europese Rekenkamer, Jaarverslag over de EU-agentschappen 
betreffende het begrotingsjaar 2020: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
4 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.
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Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad5, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2022),

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020 / stelt zijn 
besluit om de uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 
2020 uit;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

5 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het 
begrotingsjaar 2020
(2021/2132(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het 
begrotingsjaar 2020,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2020, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2020 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van [...] 2022 betreffende de aan het Bureau te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2020 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

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

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20123, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 tot vaststelling van procedures van de Unie voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau4, en met name 
artikel 68,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 
18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het 
Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad5, en met name artikel 105,

1 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Europese Rekenkamer, Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende 
het begrotingsjaar 2020: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 PB C 439 van 29.10.2021, blz. 3. Europese Rekenkamer, Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende 
het begrotingsjaar 2020: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
4 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.
5 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.



PE698.974v02-00 6/11 PR\1247351NL.docx

NL

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2022),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees 
Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020 / stelt de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020 uit;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van 
het Europees Geneesmiddelenbureau, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te 
zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).
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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 het Europees 
Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2132(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2022),

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(“het Bureau”) voor het begrotingsjaar 2020 volgens zijn staat van ontvangsten en 
uitgaven1 369 749 000 EUR bedroeg, een toename met 6,63 % ten opzichte van 2019; 
overwegende dat het Bureau een agentschap is dat gefinancierd wordt door middel van 
vergoedingen, waarbij ongeveer 84,00 % van de ontvangsten van 2020 afkomstig was 
uit de vergoedingen die door de farmaceutische industrie werden betaald voor verleende 
diensten, 15,92 % uit de begroting van de Unie en 0,08 % uit externe 
bestemmingsontvangsten;

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Bureau 
voor het begrotingsjaar 2020 (“het verslag van de Rekenkamer”) verklaart redelijke 
zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Bureau betrouwbaar is en de 
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1. stelt met tevredenheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht 
gedurende het begrotingsjaar 2020 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage 
van de begroting van 98,83 %, een stijging met 0,27 % ten opzichte van 2019; stelt 
voorts vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 78,47 % bedroeg, 
een daling met 4,58 % ten opzichte van 2019;

Prestaties

2. merkt op dat het Bureau, ondanks de door de wereldwijde pandemie veroorzaakte 
problemen, is blijven optreden in het belang van een goed functionerende interne markt 
voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, door op te treden als 
het knooppunt van het Europees netwerk van regelgevende geneesmiddelenautoriteiten 
dat het toepasselijke wetgevingskader van de Unie voor dergelijke producten ten uitvoer 

1 PB C 114 van 31.3.2021, blz. 25.
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legt;

3. merkt met betrekking tot de follow-up van de opmerkingen over de kwijting van vorig 
jaar op dat het Bureau zijn reeks indicatoren en maatstaven aan het herzien is om de 
complexiteit verder te verminderen, de transparantie te vergroten en het toezicht op zijn 
activiteiten doeltreffender te maken; verzoekt het Bureau de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit verband;

4. merkt met betrekking tot de follow-up van de opmerkingen over de kwijting van vorig 
jaar op dat het Bureau diensten deelt met de Commissie en andere agentschappen van 
de Unie en vaak deelneemt aan gezamenlijke aanbestedingen tussen agentschappen; 
merkt voorts op dat het Bureau samenwerkt met het netwerk van EU-agentschappen om 
beste praktijken ter verhoging van de efficiëntie tussen alle agentschappen en 
gemeenschappelijke ondernemingen te delen en toe te passen; neemt er kennis van dat 
het Bureau als gevolg van een cyberaanval in december 2020 zijn samenwerking op het 
gebied van cyberbeveiliging heeft geïntensiveerd, met name met het 
computercrisisresponsteam voor de instellingen, organen en instanties van de EU 
(CERT-EU) en het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied 
van rechtshandhaving (Europol), alsook met een externe dienstverlener met specifieke 
deskundigheid op het gebied van de respons op IT-beveiligingsincidenten;

Personeelsbeleid

5. stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2020 voor 100,00 % was ingevuld, 
aangezien 596 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 596 tijdelijke 
functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan 
(tegenover 591 toegestane posten in 2019); stelt vast dat in 2020 verder nog 
197 contractanten en 32 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Bureau werkten;

6. neemt kennis van de genderverdeling bij het hoger management van het Bureau, 
waarvan 16 van de 26 leden (61,54 %) mannen zijn, en van de genderverdeling in de 
raad van bestuur van het Bureau, waarvan 40 van de 65 leden (61,54 %) mannen zijn; 
neemt verder kennis van de genderverdeling bij het personeel van het Bureau in het 
algemeen, waar 536 van de 802 personen (66,83 %) vrouwen zijn;

7. verneemt uit het follow-upverslag over 2018 en het verslag van de Rekenkamer van 
2019 dat het Bureau de aanbeveling van de Rekenkamer over de inzet van externe 
consultants nog steeds niet volledig heeft uitgevoerd; is echter ingenomen met de 
inspanningen van het Bureau in 2020 om gevolg te geven aan deze opmerking door het 
gebruik van IT-consultants aanzienlijk te verminderen;

8. erkent de inspanningen van het Bureau en spoort het ertoe aan verder te werken aan een 
kader voor personeelsbeleid voor de lange termijn dat gericht is op het evenwicht tussen 
werk en privéleven, levenslange begeleiding en loopbaanontwikkeling, 
genderevenwicht, telewerk, geografisch evenwicht en de aanwerving en integratie van 
personen met een beperking;

9. stelt vast dat de COVID-19-pandemie de activiteiten van het Bureau in 2020 
domineerde, waardoor aanzienlijke middelen werden toegewezen om de 
volksgezondheidscrisis het hoofd te bieden; neemt er kennis van dat het 
werkprogramma van het Bureau voor 2020 als gevolg daarvan moest worden 
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afgeslankt, waarbij belangrijke volksgezondheidsactiviteiten, in overeenstemming met 
het bedrijfscontinuïteitsplan, moesten worden uitgesteld of opgeschort, zoals de 
publicatie van klinische gegevens voor niet-COVID-19-gerelateerde producten en de 
ontwikkeling van richtsnoeren voor en het verlenen van ondersteuning aan 
wetenschappelijke werkgroepen; neemt ter kennis dat de toekenning van 40 tijdelijke 
posten door de begrotingsautoriteit het Bureau heeft geholpen om de uitzonderlijke 
werklast het hoofd te bieden; neemt voorts kennis van de verklaring van het Bureau dat 
deze functies pas in november 2020 werden toegekend, toen het operationeel te laat was 
om de werklast in verband met COVID-19 dat jaar aanzienlijk te beperken;

Aanbestedingen 

10. neemt kennis van het antwoord van het Bureau op de vervolgopmerking in het verslag 
van de Rekenkamer van vorig jaar met betrekking tot de combinatie van los van elkaar 
staande posten (levering van printers en beheer van de laad- en losplaats) in één perceel 
voor een aanbesteding voor een kaderovereenkomst, dat het onpraktisch en inefficiënt 
zou zijn geweest om deze diensten afzonderlijk aan te besteden; neemt er kennis van dat 
de looptijd van de voormelde kaderovereenkomst, na input van het Raadgevend Comité 
voor aanbestedingen en overeenkomsten, werd veranderd in 4+1+1, wat betekent dat het 
contract indien nodig na vier jaar kan worden beëindigd; verzoekt het Bureau de 
verenigbaarheid van gecombineerde diensten te controleren door een 
aanbestedingsstrategie te hanteren waarbij elke aanbestedingsprocedure door een 
marktanalyse wordt ondersteund, rekening te houden met die strategie tijdens de 
aanbestedingsfase, en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen op dit vlak;

11. stelt met betrekking tot de follow-up van de opmerkingen over de kwijting van vorig 
jaar vast dat het Bureau in 2019 een kaderovereenkomst met drie ondernemingen heeft 
gesloten voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten, zonder een uitsplitsing van 
de geraamde brutopersoneelskosten voor de uitzendkrachten in elke vereiste 
personeelscategorie; stelt vast dat het Bureau als gevolg daarvan niet kon beoordelen of 
de toeslag of de brutowinst van de dienstverlener redelijk was in verhouding met 
soortgelijke overeenkomsten; erkent dat het Bureau contact heeft opgenomen met het 
netwerk van EU-agentschappen en marktonderzoek heeft uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in de lokale marktomstandigheden voor werknemers in loondienst; verzoekt het 
Bureau met de Rekenkamer te communiceren, zodat het Bureau kan bepalen welke 
maatregelen geschikt zijn om deze bevindingen aan te pakken;

Preventie van en omgang met belangenconflicten, en transparantie

12. neemt nota van de bestaande maatregelen en lopende inspanningen van het Bureau om 
voor transparantie te zorgen, belangenconflicten te voorkomen en ermee om te gaan, en 
klokkenluiders te beschermen; stelt vast dat er in 2020 geen interne klokkenluiderszaak 
is gemeld, maar dat er 25 meldingen van externe klokkenluiderszaken zijn ontvangen; 
stelt vast dat 15 zaken zijn afgesloten en 10 zaken nog lopen; verzoekt het Bureau aan 
de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de vooruitgang die in die zaken wordt 
geboekt;

13. neemt er nota van dat het Bureau in 2020 geen gevallen van belangenconflicten heeft 
gemeld en dat het Bureau de belangenverklaringen van de leden van zijn raad van 
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bestuur en zijn hoger management heeft gepubliceerd; stelt met tevredenheid vast dat 
het Bureau de cv’s van de leden van zijn raad van bestuur, het hoger management en 
zijn externe en interne deskundigen heeft gepubliceerd;

14. is ingenomen met de verdere stappen die zijn ondernomen om de transparantie van de 
activiteiten van het Bureau te vergroten door verslag uit te brengen over de 
vergaderingen van het personeel van het Bureau met externe belanghebbenden, en de 
beschikbaarheid van die informatie op de website van het Bureau;

Interne controle

15. stelt vast dat het internecontrolesysteem waarover het Bureau beschikt, zowel wat de 
afzonderlijke elementen als wat het systeem als geheel betreft, over het algemeen 
doeltreffend is, en dat er enkele verbeteringen nodig zijn om de doeltreffendheid van 
bepaalde specifieke elementen verder te verbeteren; stelt voorts vast dat de 
internecontroleprocedures geacht worden redelijke zekerheid te bieden dat de middelen 
onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerend directeur zijn gebruikt voor de 
beoogde doeleinden en in overeenstemming met de beginselen van goed financieel 
beheer;

16. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer in verband met de wijziging van de 
prijzen met betrekking tot een kaderovereenkomst voor catering- en restaurantdiensten, 
welke pas in 2021 mocht worden doorgevoerd, met als gevolg dat de Rekenkamer de 
prijsherziening van 2020 onregelmatig acht; neemt er voorts nota van dat het Bureau 
voor één gecontroleerde betaling van 125 954 EUR de in rekening gebrachte kosten niet 
kon aansluiten met de bepalingen en tarieven van de kaderovereenkomst, hetgeen in 
strijd is met het Financieel Reglement; merkt op dat beide opmerkingen zwakke punten 
in de interne controle vormen, die aan bod moeten komen in de jaarlijkse beoordeling 
van het internecontrolekader; verzoekt het Bureau de bevindingen van de Rekenkamer 
op te nemen in zijn jaarlijkse beoordeling en aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te 
brengen over de resultaten van de beoordeling;

COVID-19-respons en bedrijfscontinuïteit

17. stelt vast dat het Bureau na de uitbraak van COVID-19 zijn bedrijfscontinuïteitsplan en 
plan voor bedreigingen van de volksgezondheid heeft ingeschakeld om de gezondheid 
en veiligheid van het personeel, gedelegeerden en contractanten te beschermen en 
tegelijkertijd zijn mandaat te blijven vervullen; neemt er kennis van dat het Bureau de 
ontwikkelingen en gevolgen van de pandemie op verschillende vlakken nauwlettend in 
de gaten heeft gehouden en gehoor heeft gegeven aan de richtsnoeren en besluiten van 
de Commissie, de regering van gastlidstaat Nederland en gezondheidsorganisaties zoals 
het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de 
Wereldgezondheidsorganisatie;

18. neemt er nota van dat het Bureau heeft afgezien van vergoedingen voor het verstrekken 
van wetenschappelijk advies aan farmaceutische bedrijven die COVID-19-
behandelingen en -vaccins ontwikkelen, om het onderzoek naar het COVID-19-virus in 
2020 te vergemakkelijken; stelt echter vast dat dit geen gevolgen had voor de geraamde 
inkomsten van het Bureau daar de kwijtgescholden vergoedingen geen deel uitmaakten 
van de oorspronkelijke begrotingsramingen;
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Overige opmerkingen 

19. maakt uit de follow-up van de verklaring van vorig jaar en de toelichtende paragraaf in 
het verslag van de Rekenkamer van 2020 op dat het Bureau zich zorgen maakt over de 
huur- en de onderverhuurovereenkomst voor zijn voormalige kantoren in Londen, die 
lopen tot 2039; is ingenomen met het feit dat de raad van bestuur van het Bureau de 
Commissie heeft verzocht om op politiek vlak aan deze kwestie te werken, aangezien de 
kwestie niet is opgelost tijdens de onderhandelingen over de terugtrekking van het VK 
uit de Unie; stelt met bezorgdheid vast dat de activiteiten in verband met de huur- en de 
onderverhuurovereenkomst veel middelen vergen en buiten de verantwoordelijkheden 
van het Bureau op het gebied van volksgezondheid vallen; merkt voorts op dat de 
huidige volatiliteit van het VK en de wereldeconomie, als gevolg van de COVID-19-
pandemie, een snelle oplossing van deze kwestie des te dringender maakt, zodat het 
Bureau zijn middelen volledig kan inzetten voor de bestrijding van de 
volksgezondheidscrisis en zijn inspanningen kan toespitsen op zijn taak op het gebied 
van de volksgezondheid;

20. stelt tot zijn spijt vast dat het Bureau in december 2020 het slachtoffer van een 
cyberaanval is geworden; neemt er kennis van dat er een volledig strafrechtelijk 
onderzoek is ingesteld door rechtshandhavingsinstanties, in samenwerking met 
CERT-EU en Europol, alsook door een externe dienstverlener met specifieke 
deskundigheid op het gebied van de respons op IT-beveiligingsincidenten; stelt vast dat 
het afweervermogen van het Bureau op het gebied van cyberbeveiliging sindsdien is 
versterkt, dankzij verdere investeringen om het Bureau te beschermen tegen 
toekomstige aanvallen; is ingenomen met de inspanningen van het Bureau en verzoekt 
het ook rekening te houden met de reputatierisico’s en de destabiliserende effecten op 
de publieke opinie wanneer misbruik wordt gemaakt van informatie die via een 
dergelijke aanval is verkregen;

21. is ingenomen met de inspanningen van het Bureau om een alomvattende strategie voor 
duurzame ontwikkeling op te zetten, met inbegrip van maatregelen om de CO2-uitstoot 
te verminderen en ervoor te zorgen dat het Bureau een kosteneffectieve en 
milieuvriendelijke werkplek is; verzoekt het Bureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in dit verband;

22. stelt vast dat het Bureau voor 2020 een communicatieplan heeft ontwikkeld en 
uitgevoerd om het bereik van zijn communicatieactiviteiten te verbreden, met name die 
in verband met de ongekende situatie van de COVID-19-pandemie;

°

° °

23. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn 
resolutie van [...] 20222 over het functioneren en het financiële beheer van en de 
controle op de agentschappen.

2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0000.


