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Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia Rady zmieniającego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot

Europejskich

(2009/C 8/01)

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 283,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 listopada 2008 r. (1),

uwzględniając otrzymany w dniu 19 listopada 2008 r. wniosek
Rady o opinię Trybunału w sprawie tego wniosku,

a także mając na uwadze, że celem wniosku Komisji jest zmiana
warunków zatrudnienia innych pracownikówWspólnot Europej-
skich (CEOS), umożliwiająca utworzenie nowej kategorii pracow-
ników — „asystentów parlamentarnych”, wybieranych przez
posłów do Parlamentu Europejskiego i zatrudnianych na

podstawie umów z Parlamentem, którzy pracowaliby w budyn-
kach zajmowanych przez Parlament w Strasburgu,
Brukseli i Luksemburgu (2),

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ:

1. Trybunał z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony wnio-
sek, który zmierza do zapewnienia przejrzystości, niedyskry-
minacji i pewności prawnej poprzez ustanowienie
wspólnych przepisów dotyczących asystentów parlamentar-
nych. Przedłożony wniosek jest zgodny z opinią Trybunału
nr 6/98 (3) w sprawie poprzedniego wniosku dotyczącego tej
samej kwestii; w opinii tej Trybunał zaproponował, by asys-
tenci parlamentarni stanowili całkowicie nową kategorię
pracowników zatrudnianych na podstawie umów ze Wspól-
notami i podlegających odrębnemu regulaminowi. Zgłoszo-
ny wniosek odnosi się także do krytycznych uwag
wyrażanych kilkakrotnie przez Trybunał (4), który wskazy-
wał na niedociągnięcia w uregulowaniach prawnych, pod-
kreślając w szczególności konieczność przyjęcia przepisów,
które zapewniłyby właściwe rozliczanie i dokumentowanie
świadczonych usług.

(1) COM(2008) 786 wersja ostateczna z dnia 14 listopada 2008 r.

(2) Wniosek nie ma zastosowania do asystentów posłów do PE pracują-
cych w ich biurach krajowych. Trybunał zauważa jednak, że Parla-
ment dopracował uregulowania prawne dotyczące krajowych
asystentów w celu naprawienia występujących wcześniej niedoskona-
łości i przyjął zasady, które wejdą w życie z pierwszym dniem kaden-
cji Parlamentu Europejskiego, rozpoczynającej się w 2009 r.

(3) Opinia przyjęta przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na
posiedzeniu w dniu 23 września 1998 r., nieopublikowana w Dz.U.

(4) Zob. pkt 10.12 sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2006 oraz
załącznik 11.2 do sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2007.
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2. Trybunał odnotowuje, że wniosek Komisji przewiduje także
przyjęcie na mocy wewnętrznych decyzji Parlamentu prze-
pisów dotyczących zatrudniania asystentów parlamentar-
nych oraz zasad stosowania w praktyce na zasadzie analogii
art. 11–26a regulaminu pracowniczego, określających pra-
wa i obowiązki, które będą miały zastosowanie do asysten-
tów. Przy przyjmowaniu takich wewnętrznych decyzji
należy pamiętać, że przepisy wykonawcze mogą zawierać
kryteria pomocne administracji przy wykonywaniu powie-
rzonych jej uprawnień uznaniowych lub pełniejsze objaśnie-
nia przepisów regulaminu pracowniczego, które nie są
całkowicie jasne. Nie mogą one jednak ograniczać zakresu
regulaminu pracowniczego poprzez doprecyzowywanie ja-
snych zapisów tego aktu prawnego (1).

3. Zaproponowany system, o ile zostanie przyjęty, w krótkim
czasie doprowadzi do zwiększenia nakładu pracy dla służb
Parlamentu. Zwiększony nakład pracy rodzi ryzyko, które
może negatywnie wpłynąć na legalność i prawidłowość prze-
prowadzanych operacji oraz wiarygodność informacji za-
rządczych i finansowych. Z tego względu Trybunał zaleca,
aby właściwe służby Parlamentu podjęły odpowiednie dzia-
łania umożliwiające opracowanie wiarygodnych i skutecz-
nych procedur i systemów, ich zbadanie i wdrożenie
w stosownym terminie, a także pozwalające na udostępnie-
nie zasobów niezbędnych do terminowego, solidnego i wy-
dajnego zarządzania nowym systemem.

Niniejsza opinia została przyjęta przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedze-
niu w dniu 11 grudnia 2008 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

Prezes

(1) Sprawa T-75/89 Anita Brems przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich
[1990], ECR s. II-899, pkt 29.
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