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EURÓPAI PARLAMENT 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA 

(2010. december 13.) 

az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályainak módosításáról 

(2010/C 340/06) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 223. cikke (2) bekezdésére, 

tekintettel az európai parlamenti képviselők statútumára ( 1 ) („a 
statútum”), 

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 8. és 
23. cikkére, 

mivel: 

(1) Az Európai Parlament elnökségének 2009. november 
11-i és 23-i, 2009. december 14-i, 2010. április 19-i 
és 2010. július 5-i határozatával ( 2 ) az európai parlamenti 
képviselők statútumának alkalmazási szabályait ( 3 ) („az 
alkalmazási szabályok”) módosították, többek között 
azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a parlamenti képvi
selők számára, hogy lemondhassanak az orvosi költségek 
vonatkozásában nekik biztosított költségtérítésről. Egy 
stabil rendszer biztosítása érdekében helyénvaló, hogy 
bármely, ezen jogosultságról való lemondásra vagy a 
lemondás visszavonására vonatkozó határozat legalább 
tizenkét hónapig hatályban maradjon. Az alkalmazási 
szabályok 3. cikkét a (4) és (5) bekezdéssel kiegészítő 
korábbi módosításhoz hasonlóan ezen rendelkezések 
jelen határozattal bevezetett módosítása is 2010. július 
7-től alkalmazandó. 

(2) Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérí
tések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat („a 
PEAM szabályzat”) alapján a bizottsági vagy albizottsági 
elnökök éves juttatásban részesültek az olyan konferen
ciákra vagy rendezvényekre történő utazásaikkal össze
függésben felmerült költségek megtérítése érdekében, 
amelyek parlamenti dimenzióval rendelkeznek és az 
általuk elnökölt bizottság vagy albizottság hatáskörébe 
tartozó európai érdekű ügyekkel foglalkoznak. 2009 
első felében ez a juttatás összesen 4 148 EUR volt. Az 
alkalmazási szabályok is fenntartották ezt a rendszert. 
Azonban egy sajnálatos és nyilvánvaló elírás miatt az 
alkalmazási szabályokban 4 000 EUR jelent meg. Ezt a 
hibát 2010. január 1-jei hatállyal ki kell javítani. 

(3) Az alkalmazási szabályok 23. cikke értelmében a képvi
selők jogosultak a megválasztásuk szerinti tagállamban 
felmerült utazási költségeik megtérítésére. Repülőgépen, 
vasúton vagy hajóval történő utazás esetében 24 menet
térti út a felső határ; személygépkocsival történő utazás 
esetében a maximum távolság a tagállam méretétől függ. 
A nagyobb rugalmasság biztosítása érdekében azon 
képviselők számára, akik már kimerítették a repülőgépen, 
vasúton vagy hajóval történő utazásra vonatkozó jutta
tást, lehetővé kell tenni, hogy a személygépkocsival 
történő utazásra vonatkozó juttatás egy részét repülő
gépen, vasúton vagy hajóval történő utazásra vonatkozó 
juttatássá alakíthassák át, úgy, hogy az ennek eredménye
képpen repülőgépen, vasúton vagy hajóval megtehető 
egyirányú utazással a megválasztásuk tagállama vonatko
zásában engedélyezett maximális kilométerszám 2 %-át 
használják fel. Értelemszerűen ugyanennek kell vonat
koznia azon képviselőkre, akik a személygépkocsival 
történő utazásra vonatkozó juttatásukat merítették ki. E 
módosítást 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. 

(4) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása 
érdekében helyénvaló, hogy a képviselőknek járó nyugdíj 
folyósítására vonatkozó kérelmet a nyugdíjjogosultság 
keletkezésétől számított hat hónapon belül kelljen
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( 1 ) Az Európai Parlament 2005. szeptember 28-i, 2005/684/EK, 
Euratom határozata az európai parlamenti képviselők statútumának 
elfogadásáról (HL L 262., 2005.10.7., 1. o.). 

( 2 ) HL C 180., 2010.7.6., 1. o. 
( 3 ) Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2008. május 19. és 

július 9.) az Európai Parlament tagjainak statútumára vonatkozó 
végrehajtási intézkedésekről (HL C 159., 2009.7.13., 1. o.).



benyújtani, a vis maior eseteinek kivételével. Amennyiben 
ezt a határidőt nem tartják be, a nyugdíjfolyósítás kezdete 
a kérelem kézhezvétele hónapjának első napja legyen. 

(5) Szükség van az alkalmazási szabályok, banki átutalásokra 
vonatkozó rendelkezésének átdolgozására annak érde
kében, hogy összhangba kerüljön az Európai Parlament 
és a Tanács 2007. november 13-i, a belső piaci pénzfor
galmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelvével ( 1 ). 

(6) A PEAM szabályzat értelmében rokkantsági nyugdíjban 
részesülő volt képviselők elhalálozása esetén az eltartot
taiknak jogosultnak kell lenniük túlélő hozzátartozói 
nyugdíjra a statútum hatályba lépése előtt alkalmazott 
feltételekkel azonos feltételek mellett, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az alkalmazási szabályok a következőképpen módosulnak: 

1. A 3. cikk (4) és (5) bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: 

„(4) A statútum 13. cikke alapján átmeneti ellátásban vagy 
a statútum 14. és 15. cikke értelmében nyugdíjban részesülő 
képviselők és volt képviselők lemondhatnak az orvosi költ
ségeik megtérítésére vonatkozó, az (1) bekezdés szerint őket 
megillető jogosultságról, az erre vonatkozó kérelem benyúj
tásának napját követő hónap első napjától kezdődő hatállyal. 
Ez esetben jogosultak a befizetett betegségbiztosítási járulék 
kétharmadának megtérítésére, feltéve, hogy e térítés havi 
mértéke nem haladja meg a 400 EUR. 

(5) Az a képviselő vagy volt képviselő, aki úgy dönt, hogy 
a (4) bekezdésnek megfelelően lemond orvosi költségtérítési 
jogosultságáról, csak a lemondás hatályosulását követő 
tizenkét hónap elteltével térhet vissza az orvosi költségek 
visszatérítésének (1) bekezdés szerinti jogosultsági rendsze
rébe. Ugyanígy csak legalább tizenkét hónap elteltével lehet 
utólagos változtatásokat végrehajtani az (1) bekezdés szerinti 
jogosultsági rendszerbe való visszatérést vagy az e jogosult
ságról való lemondást illetően.”; 

2. A (22) cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép: 

„(3) Az éves költségtérítés maximális összege azon utakkal 
összefüggésben, amelyek keretében a bizottsági vagy albizott
sági elnökök bizottságuk vagy albizottságuk hatáskörébe 
tartozó, európai érdekű és parlamenti dimenzióval is rendel
kező ügyekkel kapcsolatos konferenciákra vagy rendezvé
nyekre utaznak, 4 148 EUR. A részvételhez azonban a Parla
ment elnökének előzetes jóváhagyását kell kérni, amelyre a 
fent említett maximális keret erejéig a rendelkezésre álló 
források ellenőrzését követően kerül sor.” 

3. A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Írásbeli kérelemre bármely képviselő, aki kimerítette 
a repülőgépen, vasúton vagy hajóval történő utazásra 

vonatkozó, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
juttatását, a személygépkocsival történő utazásra vonatkozó, 
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jutattását repü
lőgépen, vasúton vagy hajóval történő utazásra vonatkozó 
juttatássá alakíthatja át, úgy hogy az ennek eredménye
képpen repülőgépen, vasúton vagy hajóval megtehető 
egyirányú utazással a megválasztásának tagállama vonatko
zásában engedélyezett maximális kilométerszám 2 %-át hasz
nálja fel. 

Értelemszerűen ugyanez vonatkozik az olyan képviselőre, aki 
a személygépkocsival történő utazásra vonatkozó juttatását 
merítette ki.”; 

4. A 49. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül 
ki: 

„A volt európai parlamenti képviselőknek vagy jogi képvise
lőjüknek – a vis maior eseteit kivéve – a jogosultság kelet
kezésétől számított hat hónapon belül kell benyújtaniuk az 
öregségi nyugdíj folyósítására vonatkozó kérelmüket. E 
határidő lejárta után az öregségi nyugdíj folyósításának 
kezdete a kérelem kézhezvétele hónapjának első napja.”; 

5. A 63. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg 
lép: 

„1. A jelen alkalmazási szabályok szerinti kifizetések 
banki átutalásssal történnek az Európai Parlament és a 
Tanács 2007. november 13-i, a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelvének rendelke
zései alapján ( 1 ). A Parlament viseli a fizető fél által fizetendő 
díjakat. Minden egyéb díjat a kedvezményezett fizet. 

___________ 
( 1 ) HL L 319., 2007.12.5., 1. o.”; 

6. A 75. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül 
ki: 

„Abban az esetben, ha egy rokkantsági nyugdíjban részesülő 
volt képviselő 2009. július 14-e után elhalálozik, a túlélő 
hozzátartozói nyugdíjat a PEAM szabályzat I. mellékletében 
rögzített feltételek mellett a házastársa, a vele tartós, nem 
házastársi kapcsolatban élő élettársa vagy eltartott gyermekei 
részére folyósítják.”; 

7. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

„82. cikk 

Az orvosi költségek visszatérítéséről való lemondás 
átmeneti szabályai 

Azok a képviselők, akik a 3. cikk (4) bekezdése alapján 
2011. március 15-ig lemondanak az orvosi költségeik vissza
térítésére vonatkozó jogosultságukról, az említett bekez
désben rögzített feltételek mellett visszatérítést kapnak 
2009. július 14-ig visszamenőleges hatállyal, vagy a 3. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően végrehajtott utolsó visszaté
rítés napját követő első hónaptól kezdődően, attól függően, 
melyik van később,”.
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( 1 ) HL L 319., 2007.12.5., 1. o.



2. cikk 

1. Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napját követő napon lép 
hatályba. 

2. Ezt a határozatot az alábbi rendelkezések kivételével ugyanattól a naptól kell alkalmazni: 

a) az 1. cikk 1. pontját 2010. július 7-től kell alkalmazni; 

b) az 1. cikk 2. pontját 2010. január 1-jétől kell alkalmazni; 

c) az 1. cikk 3. pontját 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.
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