
 

 

P7_TA(2014)0302 

Kwijting 2012: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie  

1. Besluit van het Europees Parlement van 3 april 2014 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het 

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, 

tezamen met de antwoorden van het Bureau1, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014), 

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

– 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 Gemeenschappen2, en met name artikel 185, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20023, en met name artikel 208, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie4, en met name artikel 14, 

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

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

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen5, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad6, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement, 
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– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0205/2014), 

1. verleent de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 

kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het 

begrotingsjaar 2012; 

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie; 

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

uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van 

de Europese Unie, 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 3 april 2014 over de afsluiting van de 

rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het 

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, 

tezamen met de antwoorden van het Bureau1, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014), 

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

– 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 Gemeenschappen2, en met name artikel 185, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20023, en met name artikel 208, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie4, en met name artikel 14, 

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

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

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen5, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 

208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad6, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0205/2014), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de 
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organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012; 

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

uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van 

de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 

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



 

 

3. Resolutie van het Europees Parlement van 3 april 2014 met de opmerkingen die een 

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

uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 

voor het begrotingsjaar 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het 

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, 

tezamen met de antwoorden van het Bureau1, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014), 

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

– 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 Gemeenschappen2, en met name artikel 185, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20023, en met name artikel 208, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie4, en met name artikel 14, 

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

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

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen5, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 

208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad6, en met name artikel 108, 

– gezien zijn eerdere kwijtingsbesluiten en -resoluties, 

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement, 
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– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0205/2014), 

A. overwegende dat de definitieve begroting van Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 volgens de financiële staten 48.292.749 EUR 

bedroeg, hetgeen een vermindering van 5,86 % ten opzichte van 2011 betekent; 

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

dat de jaarrekening van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2012 betrouwbaar is en 

dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

Financieel en begrotingsbeheer 

1. merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het 

begrotingsjaar 2012 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 

87,45% en dat het uitvoeringspercentage van de kredieten voor betalingen 90,23% 

bedroeg; 

2. merkt met bezorgdheid op dat volgens het verslag van de Rekenkamer het Vertaalbureau 

eind 2012 kasmiddelen en kortetermijndeposito's ter waarde van 35 miljoen euro bezat; 

merkt op dat het Vertaalbureau de prijzen niet gedurende het jaar kan aanpassen om de 

inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, hoewel het bij gelegenheid zijn klanten 

heeft terugbetaald om het overschot te verkleinen; vraagt het Vertaalbureau samen met de 

Commissie een oplossing voor deze situatie voor te stellen; 

Vastleggingen en overdrachten 

3. constateert dat er in het verslag van de Rekenkamer geen sprake is van noemenswaardige 

problemen inzake het niveau van overdrachten in 2012; prijst het Vertaalbureau voor de 

naleving van het beginsel van jaarperiodiciteit en de tijdige uitvoering van zijn begroting;  

Overschrijvingen 

4. merkt met voldoening op dat zowel uit het jaarlijks activiteitenverslag als uit de 

bevindingen van de Rekenkamer blijkt dat het niveau en de aard van de overschrijvingen in 

2012 binnen de grenzen van de financiële voorschriften zijn gebleven; feliciteert het 

Vertaalbureau met zijn degelijke budgettaire planning;  

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures 

5. merkt op dat voor het jaar 2012 er geen steekproefwijs genomen verrichtingen noch andere 

auditresultaten zijn geweest die aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen op de 

aanbestedingsprocedure van het Vertaalbureau in het jaarverslag van de Rekenkamer;  

6.  merkt op dat de Rekenkamer in haar jaarverslag voor 2012 geen opmerkingen heeft 

gemaakt over de aanwervingsprocedures van het Vertaalbureau;  

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie 

7.  waardeert het dat het Vertaalbureau zijn beleid voor de preventie van en de omgang met 



 

 

belangenconflicten zal toetsen aan de hand van de richtsnoeren van de Commissie 

betreffende de preventie van en de omgang met belangenconflicten in de 

gedecentraliseerde agentschappen van de EU; verzoekt het Vertaalbureau de 

kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de resultaten van deze toetsing zodra deze 

beschikbaar zijn; 

8.   wijst erop dat de cv's en de belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur, de 

uitvoerend directeur en het hoger management niet openbaar zijn; verzoekt het 

Vertaalbureau dit op zo kort mogelijke termijn te corrigeren; 

Prestaties 

9.  verlangt dat het Vertaalbureau de resultaten van zijn activiteiten en de invloed daarvan op 

de Europese burgers op een gemakkelijk toegankelijke wijze openbaar maakt, 

voornamelijk op zijn website; 

o 

o     o 

10. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie 

van 3 april 20141 over de prestaties, het financiële beheer en de controle van de 

agentschappen; 
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