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Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming  

1. Besluit van het Europees Parlement van 22 april 2008 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2006n, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

(C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20061, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2006 – Deel I (C6-0370/2007)2, 

– gezien het jaarverslag van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming aan de 

kwijtingsautoriteit over de in 2006 uitgevoerde interne controles, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2006 en de speciale verslagen van de Rekenkamer, tezamen met de 

antwoorden van de gecontroleerde instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 

bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gelet op artikel 272, lid 10, en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag, 

– gelet op 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 

Gemeenschappen5, en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0094/2008), 

1. verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de 

uitvoering van diens begroting voor het begrotingsjaar 2006; 

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie; 

                                                 
1 PB L 78 van 15.3.2006. 
2 PB C 274 van 15.11.2007, blz. 1. 
3 PB C 273 van 15.11.2007, blz. 1. 
4 PB C 274 van 15.11.2007, blz. 130. 
5 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1525/2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 9). 



3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de 

Rekenkamer, de Europese ombudsman en de Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie (serie L). 



2. Resolutie van het Europees Parlement van 22 april 2008 met opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, 

afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (C6-0370/2007 – 

2007/2044(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20061, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2006 – Deel I (C6-0370/2007)2, 

– gezien het jaarverslag van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming aan de 

kwijtingsautoriteit over de in 2006 uitgevoerde interne controles, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2006 en de speciale verslagen van de Rekenkamer, tezamen met de 

antwoorden van de gecontroleerde instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 

bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gelet op artikel 272, lid 10, en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag, 

– gelet op 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 

Gemeenschappen5, en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0094/2008), 

1. stelt vast dat de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) in 2006 

beschikte over vastleggingskredieten met een totale waarde van 4 138 278 EUR 

(2005: 2 840 733 EUR), en dat het bestedingspercentage op 93,3% lag; 

2. merkt op dat de interne controle van de ETGB door de Europese Rekenkamer geen 

aanleiding heeft gegeven tot significante opmerkingen; constateert dat de financiële 

overzichten van de ETGB voor 2006 na de invoering van het boekhoudstelsel op 

transactiebasis op 1 januari 2005 een negatief economisch jaarresultaat te zien geven 

(1 402 513 EUR) en identieke bedragen voor activa en passiva (23 517 EUR); 

                                                 
1 PB L 78 van 15.3.2006. 
2 PB C 274 van 15.11.2007, blz. 1. 
3 PB C 273 van 15.11.2007, blz. 1. 
4 PB C 274 van 15.11.2007, blz. 130. 
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nr. 1525/2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 9). 



3. merkt op dat de overeenkomst voor administratieve samenwerking die de 

secretarissen-generaal van de Commissie, het Parlement en de Raad samen met de ETGB 

hadden ondertekend, op 7 december 2006 is verlengd voor een bijkomende periode van drie 

jaar, ingaande op 16 januari 2007; 

4. merkt op dat de administratieve afhandeling van alle missies van de ETGB op grond van de 

bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst wordt verricht door het Uitbetalingsbureau 

van de Commissie en dat dezelfde interne voorschriften van toepassing zijn op de 

vergoeding van verblijfkosten tijdens dienstreizen van de twee categorieën bij de ETGB, 

namelijk de twee leden en het personeel; 

5. constateert met tevredenheid dat de procedures voor ex post controle en voor het uitbrengen 

van de definitieve adviezen door de ETGB goed vorderen en dat de voor het voorjaar van 

2007 door de ETGB vastgestelde termijn de instellingen en andere instanties ertoe heeft 

aangezet een grotere inspanning te leveren om aan hun kennisgevingsverplichting te 

voldoen; 

6. merkt op dat de ETGB bij besluit van 7 november 2006 heeft besloten een interne 

controlestructuur op te zetten die past bij zijn activiteiten en behoeften; 

7. is verheugd over de jaarlijkse publicatie door de ETGB en de adjunct-toezichthouder van 

een verklaring met betrekking tot hun financiële belangen, in een vergelijkbare vorm als 

jaarlijks wordt gedaan door de leden van het Europees Parlement, met relevante informatie 

over onder meer aan te geven professionele activiteiten en betaalde posten of activiteiten; 

8. feliciteert de ETGB met zijn besluit van 12 september 2007 om toe te treden tot het 

Interinstitutioneel akkoord van 25 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de interne 

onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)1, met het 

oog op de toepassing van Verordening (EG) nr. 1073/19992. 

                                                 
1 PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15. 
2 Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 

betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 136 van 

31.5.1999, blz. 1). 


