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INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 23 marca 2011 r. 

zmieniająca Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego 

(2011/C 93/03) 

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) Posłowie i byli posłowie pobierający odprawę przej 
ściową lub świadczenia emerytalne uzyskują zwrot 
kosztów opieki medycznej przysługujący między innymi 
dzieciom pozostającym na ich utrzymaniu do dnia ukoń
czenia przez nie 21 lat lub, najpóźniej 25 lat, jeśli konty
nuują naukę w pełnym wymiarze czasu lub kształcą się 
zawodowo. W przypadku gdy dzieci pozostające na 
utrzymaniu cierpią na poważną chorobę lub są niepeł
nosprawne w stopniu uniemożliwiającym im samo
dzielne utrzymanie, właściwe byłoby, gdyby zwrot ten 
przysługiwał bez ograniczenia wieku. 

(2) Posłowie mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesio
nych podczas dodatkowej podróży, która odbywa się 
w ramach wykonywania obowiązków poza państwem 
członkowskim, w którym zostali wybrani, 
z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. 

Posłowie powinni mieć możliwość połączenia takiej 
dodatkowej podróży z dodatkową działalnością nieofi
cjalną, pod warunkiem, że nie zwiększa to kosztów 
podróży i pobytu podlegających zwrotowi. 

(3) W przypadku gdy posłowie biorą udział w oficjalnej 
działalności poza terytorium Unii Europejskiej otrzymują, 
w należycie udokumentowanych wyjątkowych okolicz
nościach, zwrot kosztów pobytu poniesionych 
w rozsądnej wysokości podczas tej podróży, 
z wyjątkiem kosztów poniesionych w kraju, w którym 
zostali wybrani. Mając jednak na uwadze, że koszty te 
stanowią integralną część kosztów podróży wynikających 
z oficjalnej podróży, odliczanie ich od kwoty zwrotu 
kosztów pobytowych poniesionych w rozsądnej wyso
kości podczas tej podróży wydaje się niewłaściwe. 

(4) Na mocy budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na 
rok budżetowy 2010 ( 2 ) dodatek na koszty pomocy 
parlamentarnej został zwiększony o 1 500 EUR, aby 
uwzględnić większy nakład pracy posłów wynikający 
z wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Przepisy wyko
nawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego ( 3 ) 
(„przepisy wykonawcze”) zostały odpowiednio zmienione 
decyzją Prezydium z dni 11 i 23 listopada 2009 r., 
14 grudnia 2009 r., 19 kwietnia 2010 r. i 5 lipca 
2010 r. ( 4 ). Z tej samej przyczyny druga podwyżka 
o 1 500 EUR została uwzględniona w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 r. Kwota ta 
została jednak zatrzymana w rezerwie na mocy rezolucji 
Parlamentu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 
stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 – wszystkie
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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 ) Dz.U. L 183 z 16.7.2010, s. 1. 
( 3 ) 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). 

( 4 ) Dz.U. C 180 z 6.7.2010, s. 1.



sekcje ( 1 ). Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. 
Komisja Budżetowa postanowiła o uwolnieniu drugiej 
podwyżki z rezerwy. Prezydium zapoznało się z tą 
decyzją podczas posiedzenia w dniu 7 marca 2011 r. 
i zatwierdziło wniosek w sprawie odpowiedniej zmiany 
przepisów wykonawczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W przepisach wykonawczych wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) posłom i byłym posłom, którym przysługuje odprawa 
przejściowa, o której mowa w art. 13 Statutu, lub świad
czenie emerytalne lub rentowe na mocy art. 14 lub 15 
Statutu, w odniesieniu do ich kosztów oraz kosztów 
związanych z: 

(i) małżonkami lub partnerami pozostającymi w stałym 
związku niemałżeńskim w rozumieniu art. 58 ust. 2, 
oraz 

(ii) dziećmi pozostającymi na ich utrzymaniu 
w rozumieniu art. 58 ust. 3 do dnia ukończenia 
przez nie 21 lat lub, najpóźniej, 25 lat, jeśli pobie
rają naukę lub kształcą się zawodowo, lub bez ogra
niczenia wiekowego, w przypadku poważnej 
choroby lub niepełnosprawności uniemożliwiających 
im samodzielne utrzymanie, 

w przypadkach, gdy ci małżonkowie, partnerzy pozos
tający w stałym związku niemałżeńskim lub dzieci 
pozostające na utrzymaniu nie są uprawnieni, na 
podstawie innych przepisów ustawowych lub wykonaw
czych, do świadczeń tego samego rodzaju i w takim 
samym wymiarze, jak posłowie lub byli posłowie;”; 

2) Artykuł 14 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 

„a) w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), 
zaproszenie na wydarzenie lub program wydarzenia, 
w którym uczestniczył poseł, lub inne dokumenty 
potwierdzające, że podróż odbyła się w ramach 
pełnienia mandatu poselskiego lub w przypadku, 
o którym mowa w art. 22 ust. 2a, oświadczenie posła 
stwierdzające, że podróż odbyła się w ramach pełnienia 
mandatu poselskiego;”; 

3) W art. 22 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 2b otrzymuje następujące brzmienie 

„2b. Do wniosku o zwrot kosztów podróży odbytych 
w celu uczestniczenia w działaniach na zaproszenie posła 
lub grupy politycznej Parlamentu Europejskiego dołącza 
się również inne dokumenty stwierdzające, że podróż 
odbyła się w ramach pełnienia mandatu poselskiego.”; 

b) dodaje się następujące ustępy: 

„2d. Posłowie mogą połączyć dodatkową podróż 
z dodatkową działalnością nieoficjalną, nie podwyższając 
z tego tytułu kosztów podróży i pobytu podlegających 
zwrotowi. 

2e. Działania podejmowane w ramach podróży dodat
kowej nie mogą stanowić podstawy do innej formy 
publicznego lub prywatnego zwrotu poniesionych 
kosztów.”; 

4) Artykuł 24 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) w należycie uzasadnionych wyjątkowych okoliczno 
ściach, zwrot rozsądnie poniesionych kosztów pobyto
wych podczas podróży.”; 

5) 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. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. 
kwota ta wynosi 21 209 EUR.”. 

Artykuł 2 

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

2. Niniejsza decyzja ma zastosowanie od tego samego dnia, 
z wyjątkiem art. 1 ust. 5, który obowiązuje od dnia 14 lipca 
2009 r.
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( 1 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0372.


