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INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2010 r. i 14 lutego 2011 r. 

zmieniająca Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego 

(2011/C 49/02) 

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 223 ust. 2, 

uwzględniając Statut posła do Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

uwzględniając art. 8 i art. 23 Regulaminu Parlamentu Europej
skiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Statutu posła 
do Parlamentu Europejskiego ( 2 ) (zwanymi dalej „przepi
sami wykonawczymi”) Prezydium winno dokonywać 
w stosownych przypadkach rocznej waloryzacji dodatku 
na koszty pomocy parlamentarnej na podstawie wspól
nego wskaźnika ustanowionego przez Urząd Staty
styczny Wspólnot Europejskich w porozumieniu 
z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkow
skich, zgodnie z art. 65 regulaminu pracowniczego 
urzędników Unii Europejskiej ustanowionego rozporzą
dzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 ( 3 ). Powy 
ższa waloryzacja może mieć zastosowanie z mocą 
wsteczną od lipca roku, do którego odnosi się wskaźnik. 
Celem tej procedury jest dopilnowanie, aby dodatek na 
koszty pomocy parlamentarnej nadążał za zmianami 
wynagrodzeń asystentów akredytowanych. Na mocy 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1190/2010 ( 4 ) Rada 
zmieniła rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
1296/2009 ( 5 ), uwzględniając orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-40/10 ( 6 ) i dostosowała ze 
skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia 
i emerytury urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej, a także współczynniki korygujące stoso
wane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur. Należy 
zatem odpowiednio dostosować dodatek na koszty 
pomocy parlamentarnej ze skutkiem od dnia 14 lipca 
2009 r. W wyniku tej zmiany należy również dosto
sować zwiększoną kwotę dodatku na koszty pomocy 
parlamentarnej uzgodnioną w budżecie korygującym 
nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 ( 7 ), 
a nowa kwota powinna mieć zastosowanie od tego 
samego dnia co pierwotny wzrost wartości, tj. od dnia 
1 maja 2010 r. Na mocy rozporządzenia (UE) nr 
1239/2010 ( 8 ) Rada dostosowała ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2010 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników 
i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współ
czynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wyna
grodzeń i emerytur. Należy zatem odpowiednio dosto
sować dodatek na koszty pomocy parlamentarnej ze 
skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. 

(2) Przepisy wykonawcze stanowią również, że Prezydium 
może dokonać corocznie waloryzacji kwot przeznaczo
nych na wydatki ogólne, koszty podróży i diety dzienne 
do maksymalnej wysokości rocznej stopy inflacji w Unii
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( 1 ) Decyzja 2005/684/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu posła do Parla
mentu Europejskiego (Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1). 

( 2 ) Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 
i 9 lipca 2008 r. dotycząca przepisów wykonawczych do Statutu 
posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. C 159 z 13.7.2009, s. 1). 

( 3 ) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. 

( 4 ) Dz.U. L 333 z 17.12.2010, s. 1. 
( 5 ) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 

23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 
2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracow
ników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stoso
wane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (Dz.U. L 348 
z 29.12.2009, s. 10). 

( 6 ) Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie C-40/10 Komisja 
przeciwko Radzie (dotychczas niepublikowany z Zbiorze Orzeczeń). 

( 7 ) Dz.U. L 183 z 16.7.2010, s. 1. 
( 8 ) Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 1.



Europejskiej w październiku poprzedniego roku, opubli
kowanej przez Eurostat. Zgodnie z informacjami przeka
zanymi przez Eurostat dnia 16 listopada 2010 r. stopa 
inflacji w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 
31 października 2010 r. wynosiła 2,3 %. Nowe wartości 
powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W przepisach wykonawczych wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) Artykuł 15 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: 

„c) 0,50 EUR/km, w przypadku podróży samochodem, 
powiększone w stosownych przypadkach o cenę prze
prawy promem lub podobnym środkiem transportu.”; 

2) Artykuł 20 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) za część trasy od 0 do 50 km: 22,51 EUR;”; 

3) W art. 22 wprowadza się następujące zmiany: 

a) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Maksymalna kwota rocznego zwrotu z tytułu 
kosztów podróży poniesionych w przypadkach przewi
dzianych w art. 10 ust. 1 lit. b) wynosi 4 243 EUR;”; 

b) W ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„3. Maksymalna kwota rocznego zwrotu z tytułu 
kosztów podróży rzeczywiście poniesionych w związku 
z podróżami przewodniczących komisji lub podkomisji 

w celu uczestniczenia w konferencjach lub wydarzeniach 
o wymiarze parlamentarnym, dotyczących tematu 
o charakterze europejskim, wchodzącego w zakres 
kompetencji komisji lub podkomisji, której przewod
niczą, wynosi 4 243 EUR. Uczestnictwo wymaga uprzed
niego zezwolenia przewodniczącego Parlamentu po 
sprawdzeniu dostępności środków w granicach wyżej 
wymienionej maksymalnej kwoty.”; 

4) Artykuł 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli działalność oficjalna ma miejsce na terytorium 
wspólnotowym, poseł pobiera zryczałtowaną kwotę 
w wysokości 304 EUR.”; 

5) Artykuł 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość diety przysługująca w ciągu miesiąca 
z tytułu art. 25 wynosi 4 299 EUR.”; 

6) Artykuł 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Maksymalna pokrywana kwota przysługująca w ciągu 
miesiąca z tytułu korzystania z usług wszystkich współpra
cowników wymienionych w art. 34 wynosi 18 189 EUR. 
Począwszy od dnia 1 maja 2010 r. kwota ta wynosi 
19 689 EUR. Począwszy od dnia 1 lipca 2010 r. kwota ta 
wynosi 19 709 EUR.”. 

Artykuł 2 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Przepisy art. 1 ust. 1 do 5 stosuje się od dnia 1 stycznia 
2011 r. 

3. Przepisy art. 1 ust. 6 stosuje się od dnia 14 lipca 2009 r.
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