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PARLAMENT EUROPEJSKI 

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego 

(2012/C 390/07) 

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) W rezolucji z dnia 26 października 2011 r. w sprawie 
projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 
budżetowy 2012 po zmianach wprowadzonych przez 
Radę – wszystkie sekcje – oraz listów nr 1/2012 
i 2/2012 w sprawie poprawek do projektu budżetu ogól
nego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 ( 2 ) oraz 
w rezolucji z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prelimi
narza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego 
w roku budżetowym 2013 ( 3 ) Parlament wezwał do 
zadbania o jak największą efektywność podróży posłów, 
aby dokonać oszczędności w wydatkach budżetowych 
w 2012 r. oraz w kolejnych latach, aż do końca obecnej 
kadencji. 

(2) Na posiedzeniu w dniu 10 września 2012 r. Prezydium 
Parlamentu Europejskiego postanowiło zmniejszyć o 5 % 
wydatki na podróże posłów. Aby wprowadzić w życie tę 

decyzję, należy przyjąć pewne poprawki do przepisów 
wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europej
skiego ( 4 ) („przepisy wykonawcze”). 

(3) Aby ograniczyć zwrot kosztów w przypadku podróży 
samochodem, należy wyznaczyć limit 1 000 km na 
podróż tam lub z powrotem. 

(4) Przy aktualizowaniu cen stosowanych dla potrzeb prze
pisów wykonawczych należy dopuścić jak największą 
elastyczność. 

(5) Aby ograniczyć koszty związane z podróżami, zwracane 
będą posłom koszty tylko jednej podróży w obie strony 
w środku tygodnia pracy Parlamentu między miejscem 
pracy lub posiedzenia a miejscem zamieszkania lub 
innym punktem wyjazdu znajdującym się w kraju, 
w którym dany poseł został wybrany. Ponadto wydatki 
te nie będą zwracane, jeżeli podróż odbędzie się w trakcie 
tygodni, które kalendarz prac Parlamentu przeznacza na 
działalność poza miejscami pracy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W przepisach wykonawczych wprowadza się następujące 
zmiany: 

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

„c) w przypadku podróży samochodem maksymalnie za 
1 000 km za podróż tam lub z powrotem: 
0,50 EUR/km, powiększone w stosownych przypadkach 
o cenę przeprawy promem lub podobnym środkiem 
transportu.”;
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( 1 ) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. 
w sprawie przyjęcia Statutu posła do Parlamentu Europejskiego 
(2005/684/WE, Euratom) (Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1). 

( 2 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0461. 
( 3 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0109. 

( 4 ) 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).



2) artykuł 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Ceny stosowane dla potrzeb niniejszych przepisów 
wykonawczych są aktualizowane regularnie, a co najmniej 
dwa razy w roku.”; 

3) artykuł 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z wyjątkiem tygodni, które w kalendarzu prac Parla
mentu są przeznaczone na działalność poza miejscami 
pracy, posłowie są również uprawnieni do otrzymania 
zwrotu kosztów podróży w obie strony, która odbyła się 
w środku tygodnia pracy Parlamentu między miejscem 

pracy lub posiedzenia a miejscem zamieszkania lub innym 
miejscem wyjazdu znajdującym się w państwie członkow
skim, w którym dany poseł został wybrany (zwanej dalej 
podróżami pośrednimi).”. 

Artykuł 2 

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

2. Niniejsza decyzję jest stosowana od dnia 1 stycznia 
2013 r.
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