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PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA  PREZYDIUM  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO

z  dnia  16  czerwca  2014  r.

zmieniająca  przepisy  wykonawcze  do  Statutu  posła  do  Parlamentu  Europejskiego

(2014/C  200/02)

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  23  Regulaminu  Parlamentu  Europejskiego,

a  także  mając  na  uwadze,  co  następuje:

(1) W  myśl  art.  69  ust.  2  przepisów  wykonawczych  do  Statutu  posła  do  Parlamentu  Europejskiego (2)  („prze
pisy  wykonawcze”)  maksymalna  miesięczna  kwota  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów  pomocy  parlamentar
nej  podlega  waloryzacji  powiązanej  z  dostosowaniem  wynagrodzenia  urzędników  i  innych  pracowników 
Unii  Europejskiej.

(2) Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  423/2014 (3),  które  weszło  w  życie  w  dniu 
1  maja  2014  r.,  stanowi,  że  dostosowanie  wynagrodzeń  i  emerytur  urzędników  i  innych  pracowników 
Unii  Europejskiej  w  odniesieniu  do  2011  r.  i  2012  r.  wynosi  odpowiednio  0 %  i  0,8 %.  Ponadto 
w  ramach  kompromisu  politycznego  dotyczącego  reformy  regulaminu  pracowniczego  urzędników  Unii 
Europejskiej  oraz  warunków  zatrudnienia  innych  pracowników  Unii  postanowiono  zamrozić  wynagrodzenia 
i  emerytury  za  lata  2013  i  2014,

PRZYJMUJE  NINIEJSZĄ  DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art.  33  ust.  4  przepisów  wykonawczych  otrzymuje  brzmienie:

„4. Maksymalna  pokrywana  kwota  przysługująca  w  ciągu  miesiąca  z  tytułu  korzystania  z  pomocy  wszyst
kich  współpracowników  wymienionych  w  art.  34  począwszy  od  dnia  1  lipca  2012  r.  wynosi 
21 379  EUR.”.

(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu posła do Parlamentu
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. ustanawiająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U. C 159 z 13.7.2009, s. 1).

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 423/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące sto
sowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (Dz.U. L 129 z 30.4.2014, s. 12).
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Artykuł  2

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

2. Niniejszą  decyzję  stosuje  się  od  dnia  1  lipca  2012  r.
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