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107. odnotowuje działania Prezydium 
związane ze zwrotem kosztów ogólnych, w 
szczególności poprzez utworzenie grupy 
roboczej ad hoc ds. określenia i 
opublikowania zasad dotyczących 
korzystania z tego zwrotu; z żalem 
zauważa jednak, że jedyna decyzja podjęta 
przez Prezydium dotyczy 
niewyczerpującego wykazu wydatków 
kwalifikowalnych; ponadto zauważa, że 
grupa robocza Prezydium doszła do 
porozumienia co do potrzeby posiadania 
przez każdego posła do Parlamentu 
odrębnego rachunku bankowego 
przeznaczonego do obsługi środków 
otrzymanych w ramach dodatku z tytułu 
kosztów ogólnych; odnotowuje decyzję 
Prezydium dotyczącą zwrotu kosztów 
ogólnych, zgodnie z którą uzgodnione 
zmiany wejdą w życie dopiero po 
wyborach w 2019 r.; wzywa do 
wprowadzenia obowiązku pełnego 
informowania przez posłów o takich 
kosztach; zauważa, że w poprzednich 
rezolucjach w sprawie absolutorium 
zawarto następujące postulaty:

107. przypomina, że w przeszłości 
Parlament opowiadał się za tym, aby 
posłowie zachowywali paragony 
dokumentujące ich wydatki, każdego roku 
publikowali poniesione wydatki oraz 
zwracali niewydaną kwotę po wygaśnięciu 
mandatu lub pod koniec kadencji; 
przypomina o decyzji Prezydium 
dotyczącej powołania grupy roboczej ad 
hoc w celu ustalenia i publikacji 
przepisów dotyczących korzystania z 
dodatku z tytułu zwrotu kosztów ogólnych, 
którą to decyzję podjęto w wyniku zaleceń 
poczynionych w ramach poprzedniej 
procedury udzielania absolutorium; 
wyraża ubolewanie z powodu decyzji 
Prezydium o zignorowaniu propozycji 
grupy roboczej dotyczącej wprowadzenia 
kontroli odrębnych rachunków 
przeznaczonych na dodatek z tytułu 
kosztów ogólnych, której dokonywałby 
audytor zewnętrzny, gdyż oznaczało to 
zablokowanie ważnej reformy tego 
dodatku; apeluje do Prezydium o 
niezwłoczne wznowienie dyskusji o 
dodatku z tytułu kosztów ogólnych i jak 
najszybsze przedstawienie porozumienia; 
uważa, że takie porozumienie powinno 
obejmować wspólne zasady dotyczące 
większej przejrzystości i rozliczalności 
finansowej oraz wymagać:
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–  należy określić, rozszerzyć i 
opublikować zasady dotyczące korzystania 
ze zwrotu kosztów ogólnych (co wymaga 
między innymi wyczerpującego wykazu 
kosztów kwalifikowalnych);

– zobowiązania posłów do 
przechowywania wszystkich paragonów 
dotyczących dodatku z tytułu kosztów 
ogólnych;

–  posłowie powinni przechowywać 
wszystkie rachunki dotyczące dodatku z 
tytułu kosztów ogólnych;

– dopuszczenia niezależnego 
audytora, który dokonywałby rocznej 
kontroli rachunków i publikował swoją 
opinię;

–  niewykorzystana część dodatku z 
tytułu kosztów ogólnych powinna 
podlegać zwrotowi pod koniec mandatu;

– zwracania przez posłów 
niewydanej części dodatku z tytułu 
kosztów ogólnych z końcem mandatu;

Or. en


