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Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming 

1. Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over het verlenen van kwijting 

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

begrotingsjaar 2007, Afdeling IV  Europees toezichthouder voor gegevensbescherming 

(C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2007 – Deel I (C6-0424/2008)2, 

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

kwijtingsautoriteit over de in 2007 uitgevoerde interne controles, 

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

begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden van de 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, met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147 daarvan, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0154/2009), 

1. verleent de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering 

van de begroting voor het begrotingsjaar 2007; 

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 Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de 
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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 23 april 2009 met de opmerkingen die een 

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

uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, 

Afdeling IX – Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (C6-0424/2008 – 

2008/2283(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2007 – Deel I (C6-0424/2008)2, 

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

kwijtingsautoriteit over de in 2007 uitgevoerde interne controles, 

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

begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden van de 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, met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147 daarvan, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0154/2009), 

1. stelt vast dat de beschikbare vastleggingskredieten van de Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming (ETGB) in 2007 op een totaal van 5 miljoen EUR (2006: 

4,1 miljoen EUR6) uitkwamen, hetgeen een verhoging betekende van bijna 20% in 

vergelijking met 2006, en het bestedingspercentage van 86,14% onder het gemiddelde van 

de overige instellingen lag (93,84%); 

2. stelt vast dat het aantal vaste posten bij de ETGB van 24 in 2006 in 2007 naar 29 (+21%) is 

gestegen; is in dit verband verheugd over het voornemen van de ETGB om uitbreiding van 

zowel taken als personeel te beperken en er aan de hand van beheerste groei voor te zorgen 

dat het onlangs aangeworven nieuwe personeel volledig geïntegreerd en naar behoren 
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ingewerkt kan worden; 

3. stelt vast dat de Rekenkamer in haar jaarverslag concludeert dat voor wat betreft de ETGB 

de controle geen aanleiding heeft gegeven tot substantiële opmerkingen; 

4. herinnert eraan dat de overeenkomst voor administratieve samenwerking die de 

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

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

ingaande op 16 januari 2007; 

5. merkt op dat de administratieve afhandeling van alle dienstreizen van de ETGB op grond 

van bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst wordt verricht door het 

Uitbetalingsbureau van de Commissie en dat dezelfde interne voorschriften gelden voor de 

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

namelijk de twee leden en het personeel; 

6. herinnert eraan dat de ETGB bij besluit van 7 november 2006 heeft besloten een interne 

controlestructuur op te zetten die past bij zijn activiteiten en behoeften; stelt vast dat een 

eerste evaluatie door de diensten van de ETGB de functionaliteit en doeltreffendheid van dit 

interne controlesysteem heeft aangetoond; 

7. stelt met tevredenheid vast dat het eerste controleverslag van de interne controledienst (IAS) 

in september 2007 is ontvangen en dat daarin verschillende punten worden genoemd die 

voor verbetering vatbaar zijn; is ingenomen met het feit dat tenuitvoerlegging van de 

aanbevelingen van de IAS, waarmee de ETGB heeft ingestemd, voor 2008 een prioriteit is 

en dat in verband daarmee begin 2008 een actieplan is opgesteld; spoort de ETGB ertoe aan 

dit actieplan volledig ten uitvoer te leggen; 

8. 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 Parlement, met relevante informatie over onder 

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

9. 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 en de 

Commissie 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; 

10. verzoekt de ETGB in zijn volgende activiteitenverslag (begrotingsjaar 2008) een hoofdstuk 

op te nemen met een gedetailleerde uiteenzetting van de follow-up die in dat jaar aan de 

eerdere kwijtingsbesluiten van het Parlement is gegeven, waarin ook wordt toegelicht 

waarom aanbevelingen eventueel niet zijn opgevolgd; 

11. wijst erop dat de bepalingen van het Financieel Reglement betreffende aanbestedingen, 

ondanks de aangebrachte wijzigingen, voor kleinere instellingen zoals de ETGB nog altijd 
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te omslachtig zijn, met name in het geval van aanbestedingen voor contracten voor relatief 

kleine bedragen; verzoekt de Commissie om – bij de voorbereidingen voor toekomstige 

voorstellen voor aanpassingen aan het Financieel Reglement – de ETGB en zijn secretariaat 

uitvoerig te raadplegen opdat in de definitieve ontwerptekst volledig met hun zorgen 

rekening wordt gehouden. 


