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Kwijting 2007: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving 

 

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

voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs 

en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007, 

vergezeld van de antwoorden van het Waarnemingscentrum2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-Verdrag, en met name artikel 276, 

– 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 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 over het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving4, 

en met name artikel 15, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0175/2009), 

1. verleent de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Waarnemingscentrum voor het 

begrotingsjaar 2007; 
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2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integraal deel uitmaakt, 

te doen toekomen aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie 

ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 



2. Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over de afsluiting van de 

rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor 

het begrotingsjaar 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007, 

vergezeld van de antwoorden van het Waarnemingscentrum2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-Verdrag, en met name artikel 276, 

– 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 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 over het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving4, 

en met name artikel 15, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0175/2009), 

1. neemt er kennis van dat de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum 

voor drugs en drugsverslaving met de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer 

overeenstemt; 

2. gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum 

voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, de Raad, de Commissie en de 

Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie 

(serie L). 
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3. Resolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 met de opmerkingen die 

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

uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007, 

vergezeld van de antwoorden van het Waarnemingscentrum2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-Verdrag, en met name artikel 276, 

– 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 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 over het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving4, 

en met name artikel 15, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0175/2009), 

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen 

dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2007 betrouwbaar is en dat de onderliggende 

verrichtingen wettig en regelmatig zijn, 

B. overwegende dat het Parlement de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor 

drugs en drugsverslaving op 22 april 2008 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de 

begroting voor het begrotingsjaar 20066, en in zijn resolutie bij het kwijtingsbesluit onder 

meer heeft gewezen op de volgende strategische doelstellingen uit het werkprogramma van 

het Centrum voor 2007 en voor de periode 2007-2009: 
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– ontwikkeling van controle achteraf van financiële transacties, 

– ontwikkeling van een interne capaciteit voor risicobeoordeling en interne controle, 

– ontwikkeling van instrumenten en procedures voor geïntegreerd middelenbeheer en 

bevordering van externe synergieën, met name met het Europees Agentschap voor 

maritieme veiligheid (EMSA), ook gevestigd in Lissabon, 

– een gestructureerder en doeltreffender personeelsbeleid, 

– het succesvol afwikkelen van de verhuizing naar de nieuwe vestiging in Lissabon, 

 

1. neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer dat de begrotingslijn voor IT-acties in de 

definitieve begroting, die is aangenomen in oktober 2007, met meer dan 80% is toegenomen 

ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor het jaar 2007, die is aangenomen in 

december 2006; 

2. neemt kennis van de verklaring van het Centrum dat de extra behoefte aan IT-uitrusting pas 

aan het licht kwam in het derde kwartaal van 2007, toen het schema voor de verhuizing van 

het Centrum naar het nieuwe gebouw en de technische behoeften waren vastgesteld; 

3. wijst op de bevinding van de Rekenkamer dat het Centrum en Noorwegen een 

meningsverschil hebben over de financiële bijdrage van Noorwegen aan de werkzaamheden 

van het Centrum, hetgeen is terug te voeren op verschillende formules in de ondertekende 

originele overeenkomst, toegepast door het Centrum, en in de overeenkomst zoals 

bekendgemaakt in het Publicatieblad, toegepast door Noorwegen; neemt kennis van de 

opmerking van de Rekenkamer dat deze verschillende toepassing van formules ertoe heeft 

geleid dat de Noorse bijdrage in de berekening van het Centrum circa 80 000 EUR hoger 

uitvalt dan in de berekening van Noorwegen; 

4. is tevreden met de informatie die het Centrum aan de rapporteur heeft verstrekt, waaruit 

blijkt dat er een compromis is gesloten volgens hetwelk Noorwegen een eenmalige betaling 

heeft gedaan van 34 230 EUR en heeft ingestemd met kwijtschelding van het bedrag dat het 

land aan het Centrum moet betalen en dat overeenkomt met het resterende bedrag van 

voornoemd verschil uit 2007; wijst erop dat de berekeningsmethode van het Centrum zal 

worden toegepast over het jaar 2008 en de berekeningsmethode van Noorwegen vanaf 

2009; 

5. wijst erop dat de directeur van het Centrum van 1 maart 2008 tot 28 februari 2009 de rol 

van coördinator van het netwerk van agentschappen op zich heeft genomen; 

Maatregelen naar aanleiding van voorgaande kwijtingsprocedures 

6. maakt op uit het verslag van 2007 over de werkzaamheden van het Centrum dat er 

procedures en instrumenten zijn opgezet voor reguliere toezichtcontroles en controles 

achteraf, en dat het Centrum het personeelsmanagement verder heeft ontwikkeld, in het 

bijzonder door een personeelportaal op zijn intranet te plaatsen dat informatie bevat over 

toepasselijke regels en processen; 

7. is ermee ingenomen dat het Centrum nauw samenwerkt met EMSA, ook gevestigd te 

Lissabon, zodat gebouwen kunnen worden gedeeld en gezamenlijk gebruik kan worden 

gemaakt van infrastructuur en diensten; merkt op dat de verhuizing gepland is voor het 

eerste kwartaal van 2009; 



° 

° ° 

8. verwijst voor andere horizontale opmerkingen over het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie 

van 23 april 2009 over het financieel beheer van en het toezicht op EU-agentschappen1. 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0274. 


