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Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 - Afdeling IX - Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming en Afdeling X - Europese Dienst 

voor extern optreden  

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het standpunt van de 

Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 van de Europese Unie voor 

het begrotingsjaar 2011, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (13991/2011 – 

C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 314, en 

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name 

artikel 106 bis, 

– 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 

Gemeenschappen1, en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, definitief 

vastgesteld op 15 december 20102, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer3, 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011, ingediend door de Commissie op 

22 juni 2011 (COM(2011)0374), 

– gezien het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011, 

goedgekeurd door de Raad op 12 september 2011 (13991/2011 – C7-0244/2011), 

– gezien artikel 75 ter van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0346/2011), 

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 bij de algemene 

begroting 2011 betrekking heeft op de wijziging van de personeelsformatie van twee 

instellingen, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) en de 

Europese Dienst voor extern optreden (EDEO); 

B. overwegende dat bij de oprichting van de EDEO in 2010 werd uitgegaan van het beginsel 

van begrotingsneutraliteit en een deugdelijk en efficiënt beheer, waarbij ten volle rekening 

werd gehouden met de gevolgen van de economische crisis voor de openbare financiën en 

                                                 
1  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
2  PB L 64 van 12.3.2010. 
3  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 



de noodzaak van een strikt begrotingsbeleid; 

C. overwegende dat vanaf het begin duidelijk was dat de dienst geleidelijk zou moeten worden 

uitgebouwd en dat middelen zouden moeten worden vrijgemaakt naarmate het opzetten van 

de instelling vordert, rekening houdend met het actuele absorptievermogen; 

D. overwegende dat de Raad in zijn standpunt van 12 september 2011 het verzoek van de 

Commissie heeft bevestigd; 

1. neemt kennis van het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 5/2011; 

2. besluit het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 

op de hieronder aangegeven wijze te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, samen met het amendement van het Parlement, te 

doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de overige betrokken 

instellingen en organen en aan de nationale parlementen. 





 

 
Amendement 1 

 

 

AFDELING:  IX:  Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 
 

BIJLAGE - PERSONEEL 

 

Functiegroep en rang 

2011 2011 

Standpunt Raad (=OGB 5/2011) Amendement van het Parlement 

Vaste ambten Tijdelijke ambten Vaste ambten Tijdelijke ambten 

AD 16     

AD 15 +1  -1  

AD 14 -1  +1  

AD 13     

AD 12     

AD 11 3  3  

AD 10 1  1  

AD 9 5  5  

AD 8 7  7  

AD 7 3  3  

AD 6 5  5  

AD 5 1  1  

Totaal AD 26  26  

AST 11     

AST 10     

AST 9 1  1  

AST 8 1  1  

AST 7 1  1  

AST 6 1  1  

AST 5 3  3  

AST 4 2  2  

AST 3 3  3  

AST 2 3  3  

AST 1     

Totaal AST 15  15  

Algemeen totaal 41  41  
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