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1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het 

begrotingsjaar 2014 (2015/2171(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het 

begrotingsjaar 2014, 

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

Geneesmiddelenbureau betreffende het begrotingsjaar 2014, vergezeld van de antwoorden 

van het Bureau1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2014 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het 

Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0069/2016), 

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

– 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. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van 

vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 

gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau4, en met name artikel 

                                                 
1  PB C 409 van 9.11.2015, blz. 197. 
2  PB C 409 van 9.11.2015, blz. 197. 
3  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
4  PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1. 



68, 

– 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 Gemeenschappen1, 

– 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 

Raad2, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

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

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0114/2016), 

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau kwijting voor 

de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2014; 

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 uitvoerend directeur van het Europees 

Geneesmiddelenbureau, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 

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

                                                 
1  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
2  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



2. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over de afsluiting van de 

rekeningen van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014 

(2015/2171(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het 

begrotingsjaar 2014, 

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

Geneesmiddelenbureau betreffende het begrotingsjaar 2014, vergezeld van de antwoorden 

van het Bureau1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2014 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het 

Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0069/2016), 

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

– 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. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van 

vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 

gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau4, en met name artikel 

68, 

– 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 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

                                                 
1  PB C 409 van 9.11.2015, blz. 197. 
2  PB C 409 van 9.11.2015, blz. 197. 
3  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
4  PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1. 
5  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
6  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



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

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0114/2016), 

1. stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Europees Geneesmiddelenbureau 

overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees 

Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014; 

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

Europees Geneesmiddelenbureau, 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 28 april 2016 met de opmerkingen die een 

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

uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het 

begrotingsjaar 2014 (2015/2171(DEC))  

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van 

het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

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

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0114/2016), 

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau ("het 

Bureau") voor het begrotingsjaar 2014 volgens zijn jaarrekening 282 474 000 EUR 

bedroeg, hetgeen een toename van 12,29 % ten opzichte van 2013 betekent; overwegende 

dat 12,53 % van de begroting van het Bureau wordt gefinancierd uit de begroting van de 

Unie; 

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Bureau voor 

het begrotingsjaar 2014 ("het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke 

zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Bureau betrouwbaar is en de 

onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

Follow-up van de kwijting voor 2013 

1. maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat naar aanleiding van de in het verslag van 

de Rekenkamer van 2012 geformuleerde opmerking die in het verslag van 2013 als "loopt 

nog" aangemerkt was, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat de opmerking in het 

verslag van de Rekenkamer nu als "afgerond" aangemerkt is; 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen 

2. maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat in de vergoedingsregeling van het 

Bureau1 vervaldata zijn vastgesteld voor de inning van vergoedingen van aanvragers, 

alsmede de daarmee verband houdende betalingen door het Bureau aan de nationale 

bevoegde autoriteiten; wijst erop dat deze vervaldata voor het merendeel van de door de 

Rekenkamer gecontroleerde verrichtingen niet in acht werden genomen; verneemt van het 

Bureau dat het zijn voornaamste operationele processen heeft herzien en gestroomlijnd, 

met inbegrip van de financiële autorisaties en de inning van vergoedingen; verneemt dat 

de verdere automatisering van deze processen volgens de planning door het Bureau zou 

moeten worden uitgevoerd tegen eind 2015; verzoekt het Bureau alle verdere 

noodzakelijke stappen te zetten om ervoor te zorgen dat het zijn verantwoordelijkheden op 

het gebied van de geneesmiddelenbewaking volledig vervult en om op effectieve wijze 

aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de maatregelen die zijn uitgevoerd 

om deze kwestie te verhelpen; 

Financieel en begrotingsbeheer 

                                                 
1  Artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 297/95 inzake de vergoedingen die aan het Europees 

Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald. 



3. herinnert eraan dat, zoals in het Financieel Reglement bepaald, de ontvangsten op de 

begroting van het het Bureau bestaan uit contante bijdragen van de Unie en vergoedingen 

voor vergunningen voor het op de markt brengen van farmaceutische producten, voor 

activiteiten na de vergunningverlening en voor diverse administratieve activiteiten; 

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

begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting 

van 94,32 %; betreurt echter dat dit een daling van 2,44 % ten opzichte van het 

voorgaande jaar betekent; stelt voorts vast dat het uitvoeringspercentage van de 

betalingskredieten 82,30 % bedroeg; betreurt ook hier dat dit neerkomt op een daling van 

3,98 % ten opzichte van het voorgaande jaar; 

5. merkt op dat de geannuleerde kredieten in 2014 16 054 189 EUR bedroegen (5,68 % van 

de definitieve kredieten); merkt voorts op dat het Bureau afhankelijk is van inkomsten uit 

vergoedingen en dat het percentage geannuleerde kredieten niet wijst op vertragingen bij 

de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Bureau; wijst erop dat deze 

geannuleerde kredieten correleren met de niet-geïnde bestemmingsontvangsten aan het 

einde van het jaar ter waarde van 10 688 070 EUR, waardoor een positief 

begrotingsresultaat van 1,9 % van de definitieve kredieten ontstaat; 

Vastleggingen en overdrachten 

6. neemt met voldoening kennis van de door het Bureau gerealiseerde percentages van 

overgedragen vastgelegde kredieten; wijst er in het bijzonder op dat de automatische 

overdrachten naar het begrotingsjaar 2015 17,7 % van de vastgelegde kredieten bedroegen 

en dat er geen niet-automatische overdrachten hebben plaatsgevonden; erkent voorts dat 

de Rekenkamer in zijn jaarlijkse controles geen noemenswaardige problemen heeft 

geconstateerd wat betreft het niveau van overdrachten in 2014 en prijst het Bureau voor de 

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

7. dringt er bij het Bureau op aan de omvang van de naar het volgende jaar over te dragen 

vastgelegde kredieten in de toekomst zo veel mogelijk te beperken, om de transparantie en 

de controleerbaarheid te versterken; 

Overschrijvingen 

8. merkt 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 2014 binnen de 

grenzen van de financiële voorschriften zijn gebleven; verneemt van het Bureau dat het 

gedurende 2014 negen overschrijvingen heeft verricht van een totaalbedrag van 

29 811 800 EUR of 11,85 % van de definitieve kredieten; merkt in het bijzonder op dat de 

overgeschreven kredieten primair werden gebruikt voor uitgaven op het gebied van de 

ontwikkeling van bedrijfs-IT, rapportagebetalingen en andere aanpassingen van 

administratieve begrotingsonderdelen; 

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures 

9. verneemt van het Bureau dat het, om het percentage van het personeel dat wordt ingezet 

voor operationele taken te vergroten, de aanwervingsprocedures en de procedures voor de 

planning van middelen verder aan het verbeteren is; verneemt uit het verslag van de 

Rekenkamer voor 2014 dat het Bureau een raamcontract voor de periode 2014-2017 ter 

waarde van 15 000 000 EUR heeft afgesloten voor adviesdiensten ten behoeve van het 



hogere management; wijst erop dat de uit te voeren doelstellingen en activiteiten niet 

voldoende specifiek waren om het aanbestedingsbesluit of de omvang van de 

overeenkomst te rechtvaardigen; roept het Bureau op om, in het kader van de transparantie 

en de rekenschapsplicht, hieraan alsnog te voldoen door de doelstellingen en activiteiten 

nader te specificeren; wijst er voorts op dat de Rekenkamer geen bewijs heeft gevonden 

dat de raad van bestuur over het gunningsbesluit was geraadpleegd; verneemt van het 

Bureau dat raadpleging van de raad van bestuur in dit geval volgens het financieel 

reglement niet was vereist; 

10. verzoekt het Agentschap om de maatregelen inzake discretie en uitsluiting bij openbare 

aanbestedingen strikt toe te passen, en erop toe te zien dat in alle gevallen een grondig 

achtergrondonderzoek wordt verricht, en om de uitsluitingsgronden toe te passen zodat 

ondernemingen in geval van belangenconflicten worden geweerd, aangezien dit van 

essentieel belang is om de financiële belangen van de Unie te beschermen; 

11. stelt vast dat het Bureau de transparantie met betrekking tot zijn aanwervingsprocedures 

heeft vergroot door de status van lopende externe procedures en de status van 

reservelijsten openbaar te maken op de externe website van het Bureau, en dat het de 

documentatie met betrekking tot de aanwervingsprocedures heeft verbeterd; 

12. merkt op dat de raadgevende commissie voor aankopen en overeenkomsten, die in 2012 

werd opgezet om aanbestedingscontracten te onderzoeken alvorens deze namens het 

Bureau worden ondertekend, in 2014 73 dossiers heeft beoordeeld; verneemt dat het 

Bureau in 2014 in totaal 28 nieuwe aanbestedingscontracten van elk meer dan 25 000 

EUR heeft gesloten na aanbestedingsprocedures, tegen 30 in 2013 en 43 in 2012; 

13. stelt vast dat het Bureau gebruik maakt van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing 

van de Commissie en toegang heeft tot een databank waarin het Bureau de financiële 

status van mogelijke contractanten kan controleren; merkt op dat vastgestelde risico´s aan 

de raadgevende commissie voor aankopen en overeenkomsten en de bevoegde 

ordonnateur worden gemeld; is ingenomen met de opzet van het centraal beheerbureau in 

december 2014, dat tot doel heeft de efficiëntie en doeltreffendheid van het aanbestedings- 

en conbtractbeheer van het Bureau te verbeteren, waarbij zorg wordt gedragen voor 

naleving van de desbetreffende regelgeving; 

14. is verheugd over het feit dat eind 2014 580 van de 599 beschikbare posten opgevuld 

waren en dat het agentschap 210 arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale 

deskundigen en uitzendkrachten in dienst had; is ingenomen met het feit dat de 

bezettingsgraad ten opzichte van 2013 is gestegen; stelt vast dat het aandeel van de 

arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en uitzendkrachten in 

vergelijking met 2013 is toegenomen; feliciteert het Bureau met het feit dat het ongeveer 

79 % van zijn personeel inzet voor operationele taken, en merkt op dat dit een lichte 

daling ten opzichte van de situatie in 2013 betekent; 

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie 

15. neemt kennis van het in november 2014 gepubliceerde herziene beleid van het Bureau 

inzake de omgang met belangenverklaringen van leden van wetenschappelijke comités en 

deskundigen, dat in januari 2015 in werking is getreden; erkent dat het Bureau heeft 

gedefinieerd wat directe en wat indirecte belangen zijn en alle deskundigen opdracht heeft 

gegeven alle directe en indirecte belangen te melden in hun jaarlijkse 

belangenverklaringen; verneemt voorts dat er beperkingen gelden voor deskundigen die 



melding maken van directe of indirecte belangen afhankelijk van de activiteit waarbij zij 

betrokken zijn, zodat deze belangen overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van het 

beleid gescheiden blijven; 

16. spoort het Agentschap voorts aan het beleid inzake belangenconflicten onder de aandacht 

van zijn personeel te brengen, naast de lopende bewustmakingsactiviteiten en de opname 

van integriteit en transparantie als verplichte onderwerpen in aanwervingsprocedures en 

beoordelingsgesprekken;  

17. roept op tot een algehele verbetering van de preventie en bestrijding van corruptie door 

middel van een holistische benadering, te beginnen bij betere toegankelijkheid van 

documenten voor het publiek en striktere regels voor belangenconflicten, invoering of 

versterking van transparantieregisters en beschikbaarstelling van voldoende middelen 

voor wetshandhavingsmaatregelen, alsook door middel van verbeterde samenwerking 

tussen de lidstaten onderling en met betrokken derde landen; 

18. verzoekt het Bureau zijn procedures en vaste praktijken ter bescherming van de financiële 

belangen van de Unie te verstevigen en actief mee te werken aan een resultaatgerichte 

kwijtingsprocedure; 

19. merkt op dat de raad van bestuur van het Bureau in december 2014 een 

fraudebestrijdingsstrategie heeft goedgekeurd, die is ontwikkeld in het kader van de 

gemeenschappelijke aanpak inzake gedecentraliseerde agentschappen welke in juli 2012 

door het Parlement, de Raad en de Commissie is aangenomen; wijst er voorts op dat deze 

fraudebestrijdingsstrategie niet van toepassing is op "regelgevingsfraude", die via andere 

mechanismen zoals inspecties wordt aangepakt; verneemt van het Bureau dat een 

mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de strategie zal worden overwogen, 

zodat ook dit type fraude erin wordt opgenomen; 

20. Verzoekt het Bureau bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van 

klokkenluiders in het kader van de op de korte termijn aan te nemen richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte 

knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, 

gebruiken en openbaar maken daarvan; 

21. onderstreept dat het Bureau voor maximale transparantie dient te zorgen bij de toegang tot 

klinische verslagen en is verheugd over het besluit van het Bureau om daartoe de 

gegevens over klinische experimenten proactief te publiceren; 

Interne controles 

22. verneemt dat het Bureau in 2014 een administratieve procedure voerde met betrekking tot 

zijn afdeling Informatie, Communicatie en Technologie (ICT); merkt op dat ernstige 

gebreken in de beheerscontrole zijn gemeld, die aanzienlijke operationele en financiële 

risico's voor het Bureau inhielden; verneemt van het Bureau dat in het administratieve 

onderzoeksverslag aan de uitvoerend directeur van het Bureau geen aanzienlijke 

financiële risico's werden gemeld; constateert dat een actieplan voor de aanpak van de 

kwestie werd opgesteld en uitgevoerd; dringt er bij het Bureau op aan bij de 

kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de doeltreffendheid van de genomen 

maatregelen nadat deze zijn geëvalueerd; 

23. constateert dat het Bureau tijdens het begrotingsjaar 2014 de effectiviteit van zijn 



belangrijkste internecontrolesystemen heeft beoordeeld; merkt op dat de bevindingen van 

de evaluatie hebben laten zien dat de interne controles van het Bureau gedurende het jaar 

goed functioneerden en dat er geen sprake was van gebrekkige controle waardoor het 

Bureau zou worden blootgesteld aan de vastgestelde risico´s; 

Interne audit 

24. erkent dat de de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie in 2013 een auditonderzoek 

heeft verricht naar omgang en communicatie met belanghebbenden bij het Bureau, 

waaruit is gebleken dat beide op effectieve wijze worden beheerd; wijst er voorts op dat 

de IAS zijn verslag over consultancy engagement heeft ingediend met betrekking tot IT-

projectbeheer dat eind 2013 werd uitgevoerd; constateert dat uit dit verslag diverse 

zwakheden naar voren komen die het Bureau heeft gepoogd aan te pakken door 

wijzigingen met betrekking tot zijn structuur en de interne verantwoordingsplicht door te 

voeren; is verheugd over het feit dat er aan het eind van het jaar geen belangrijke 

aanbevelingen meer open stonden en dat de maatregelen naar aanleiding van zeer 

belangrijke aanbevelingen binnen het in de actieplannen van het Bureau gespecificeerde 

overeengekomen tijdsbestek zijn uitgevoerd; 

25. neemt er kennis van dat de interne-auditcapaciteit in 2014 op diverse terreinen controles 

heeft uitgevoerd en dat er aan het eind van het jaar geen belangrijke aanbevelingen meer 

open stonden; 

Overige opmerkingen 

26. is verheugd over de jaarlijkse milieurapportage van het Bureau; 

27. herinnert eraan dat de verordening inzake vergoedingen voor geneesmiddelenbewaking1 

op 27 juni 2014 in het Publicatieblad van de Europese Unie is verschenen en voor 

procedures vanaf 26 augustus 2014 geldt, hoewel de jaarlijkse vergoeding ter 

ondersteuning van het IT-systeem en de monitoring van de vakliteratuur pas vanaf 2015 

wordt berekend; wil benadrukken dat deze verordening het Bureau nu in staat stelt 

vergunninghouders vergoedingen in rekening te brengen ter financiering van de 

geneesmiddelenbewakingsactiviteiten die op Unieniveau worden verricht met betrekking 

tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik; wijst erop dat de inkomsten worden gebruikt 

voor de betaling van nationale bevoegde autoriteiten voor de wetenschappelijke 

beoordelingen die de rapporteurs van het EMA-Risicobeoordelingscomité voor 

geneesmiddelenbewaking uitvoeren en voorts dienen ter dekking van de kosten van het 

Bureau in verband met de geneesmiddelenbewaking; 

o 

o     o 

                                                 
1  Verordening (EU) nr. 658/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

betreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het 

uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk 

gebruik (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 112). 



28. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie 

van 28 april 20161 over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de 

agentschappen. 

 

 

                                                 
1  Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0159. 


