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TYTUŁ I: NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWA PRAWNA, CELE
Art. 1 – Nazwa Stowarzyszenia
Stowarzyszenie zostaje utworzone pod nazwą „Stowarzyszenie Byłych Posłów do Parlamentu
Europejskiego” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
Jego założycielami są:
BALFE Richard - 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Wielka Brytania
Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Wielka Brytania
SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Niemcy

Art. 2 - Podstawa prawna
Stowarzyszenie jest organizacją typu non-profit (association sans but lucratif, a.s.b.l)
zarejestrowaną zgodnie z prawem belgijskim. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1921 r. o przyznaniu
osobowości prawnej stowarzyszeniom typu non-profit oraz ustawa z dnia 14 listopada 1983 r. o
kontroli przyznawania i wykorzystania niektórych dotacji).

Art. 3 – Siedziba Stowarzyszenia
Oficjalna siedziba Stowarzyszenia mieści się w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego, rue
Wiertz, 1047 Bruksela, okręg Brukseli, Belgia.

Art. 4 – Cele i czas działania Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie utworzone jest na czas nieokreślony.
2. Głównymi celami Stowarzyszenia są:
a) zgromadzenie byłych posłów i zapewnienie im forum na potrzeby spotkań, dyskusji oraz
wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym,
b) ułatwienie wymiany informacji i wiadomości pomiędzy byłymi posłami do Parlamentu
Europejskiego,
c) rozwijanie stosunków między byłymi i obecnymi posłami do Parlamentu Europejskiego
poprzez utworzenie i korzystanie z sieci informacji,
d) wykorzystanie doświadczenia byłych posłów w celu wzmocnienia demokracji
parlamentarnej i działania na rzecz jedności europejskiej,

e) promowanie kontaktów pomiędzy europejskimi i pozaeuropejskimi organizacjami o
podobnym charakterze, np. pomiędzy stowarzyszeniami byłych posłów na poziomie krajowym
oraz, w szczególności, Europejskim Stowarzyszeniem Parlamentarnym,
f) ogólne wspieranie debaty nad rozwojem Unii Europejskiej toczącej się na płaszczyźnie
politycznej oraz w społeczeństwie, a także badanie jej skutków dla instytucji, władz lokalnych
oraz obywateli.

TYTUŁ II: CZŁONKOSTWO
Art. 5 – Członkowie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie składa się z co najmniej trzech członków.
2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, których kadencja dobiegła końca i którzy są
zainteresowani przystąpieniem do Stowarzyszenia, mogą ubiegać się o członkostwo na
piśmie. Ich członkostwo jest zatwierdzane przez Zarząd.
3. Członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które zostały pozbawione mandatu lub
które należą do stowarzyszenia naruszającego podstawowe prawa człowieka.
4. W ciągu miesiąca od chwili opublikowania statutu należy złożyć w rejestrze sądu cywilnego
właściwego dla siedziby Stowarzyszenia alfabetyczny wykaz nazwisk, imion, adresów i
przynależności państwowej członków Stowarzyszenia. Ponadto, w przypadku członków
nieposiadających obywatelstwa belgijskiego, w stosownych przypadkach należy wskazać
fakt, że zostali oni wpisani do ewidencji ludności. Wykaz podlega corocznemu uzupełnieniu
w drodze wskazania, w porządku alfabetycznym, ewentualnych zmian dotyczących
członków. Każda osoba ma prawo do bezpłatnego wglądu do wykazu.1
5. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.2

Art. 6 – Unieważnienie, wygaśnięcie i zawieszenie członkostwa
1. Członkostwo w stowarzyszeniu wygasa w wyniku:
(a) śmierci,
(b) zrzeczenia się członkostwa,
(c) wykluczenia.
2. W przypadku zrzeczenia się członkostwa, członkowie zobowiązani są do przesłania
Zarządowi pisemnego wniosku.
3. Unieważnienie członkostwa następuje również w wyniku:
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Ustawa belgijska z dn. 28 czerwca 1984 r, art. 9 (weszła w życie 16 sierpnia 1984 r.).
Skonsolidowana ustawa z dn. 19 grudnia 1939 r., art. 20, Tytuł IV, (v).

(a) poważnego uchybienia,
(b) naruszenia celów Stowarzyszenia,
(c) narażenia na uszczerbek dobrego imienia Stowarzyszenia.
Walne Zebranie podejmuje decyzję o wykluczeniu – po umożliwieniu członkowi złożenia
wyjaśnień – większością dwóch trzecich głosów członków głosujących osobiście lub za
pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego pisemnie (art. 8 ust. 5).
4. Członkostwo zostaje zawieszone:
(a) na okres sprawowania mandatu w przypadku ponownego wyboru do Parlamentu
Europejskiego,
(b) do czasu wniesienia opłaty członkowskiej (art. 7 [1]).
5.
Wykluczeni członkowie oraz następcy prawni zmarłego członka nie posiadają prawa
roszczeń do majątku Stowarzyszenia.

Art. 7 – Składka członkowska i ustalenia finansowe
1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do wniesienia rocznej opłaty członkowskiej.
Termin wniesienia rocznej opłaty członkowskiej mija w dniu poprzedzającym Walne
Zgromadzenie w każdym roku kalendarzowym. Członkowie, którzy w wyznaczonym
terminie nie wniosą opłaty, zostaną usunięci z listy członków i nie będą już uprawnieni do
korzystania z przywilejów wynikających z członkostwa.
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej jest corocznie ustalana przez Zwyczajne Walne
Zebranie zwykłą większością głosów. Do dnia 31 grudnia 2002 r. roczna składka
członkowska wynosi 50 euro; składka za rok 2003 wynosi 50 euro, składka za rok 2004
wynosi 100 euro, z wyjątkiem nowych członków przystępujących po wyborach, dla których
wynosi ona 50 euro. W latach następnych Zwyczajne Walne Zebranie corocznie ustala
roczną składkę członkowską na rok następujący po roku, w którym odbywa się Zebranie.
3. Zebranie posiada swobodę przyjmowania finansowego, administracyjnego i innego wsparcia
od Parlamentu Europejskiego.
4. Stowarzyszenie jest uprawnione do przyjmowania darowizn inter vivos, zapisów lub innych
darowizn od byłych lub obecnych członków oraz, za zgodą Zarządu, prezentów, darowizn,
zapisów lub dotacji od innych osób lub organów.
5. Członkowie nie ponoszą osobistej odpowiedzialności z tytułu zobowiązań Stowarzyszenia.

TYTUŁ III: ORGANY STOWARZYSZENIA
Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie i Zarząd.

Art. 8 – Zwyczajne Walne Zebranie
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w roku w budynku Parlamentu
Europejskiego.
2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia Walnemu
Zebraniu przewodniczy prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności - wiceprezes.
3. Zaproszenia na posiedzenia Walnego Zebrania wraz z projektem porządku dziennego
wysyła się przynajmniej dwa miesiące przed ustalonym terminem. Zmiany projektu
porządku dziennego wymagają zatwierdzenia przez większość obecnych członków.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należą:
(a) przyjmowanie i zatwierdzanie, w drodze odrębnych głosowań, sprawozdań rocznych i
sprawozdań finansowych oraz budżetu, przedstawionych przez Zarząd wraz ze
sprawozdaniem audytorów,
(b) ustalanie wysokości składki członkowskiej na kolejny rok (art. 7 ust. 2),
(c) zmiany statutu (art. 15),
(d) wybór Zarządu. Wybór taki przeprowadza się w drodze głosowania tajnego. W celu
obsadzenia wszystkich wakatów wybierani są kandydaci, którzy otrzymali największą
liczbę głosów.
5.

Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem. Jeżeli nie określono inaczej,
Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków głosujących lub
reprezentowanych na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Każdy członek
Stowarzyszenia może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw. Członek
Stowarzyszenia, który mianuje swoim pełnomocnikiem innego członka lub
przewodniczącego zebrania może określić na formularzu pełnomocnictwa, w jaki sposób
chce głosować. Ta decyzja jest wiążąca dla członka Stowarzyszenia będącego
pełnomocnikiem.

6. Walne Zebranie posiada kworum, gdy obecnych bądź reprezentowanych jest co najmniej 50
członków. Jeśli przy otwarciu posiedzenia brak jest kworum, po godzinie od początkowego
terminu posiedzenia należy ponownie zwołać posiedzenie, które posiada kworum
niezależnie od liczby obecnych bądź reprezentowanych członków.
7. Protokół posiedzenia zwyczajnego Walnego Zebrania jest sporządzany przez sekretarza
Stowarzyszenia i przekazywany wszystkim członkom w ciągu dwóch miesięcy.

Art. 9 – Audytorzy
1. Walne Zebranie wyznacza spośród członków Stowarzyszenia dwóch audytorów do zbadania
ksiąg rachunkowych i złożenia sprawozdania Walnemu Zebraniu.
2. Walne Zebranie wybiera również firmę zawodowych audytorów, zatwierdzoną zarówno
przez Walne Zebranie jak i Parlament Europejski, która każdego roku przeprowadza kontrolę
rachunków Stowarzyszenia oraz za pośrednictwem Zarządu składa sprawozdanie zarówno
Parlamentowi Europejskiemu jak i Walnemu Zebraniu.

Art. 10 – Nadzwyczajne Walne Zebranie
Przewodniczący lub jego zastępca zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie przynajmniej miesiąc
przed ustalonym terminem – zgodnie z zasadami określonymi w art. 8:
1. jeżeli Zarząd uzna to za konieczne lub na wniosek jednej piątej członków Stowarzyszenia;
2. w celu rozwiązania Stowarzyszenia (art.16).

Art. 11 – Zarząd
1. Zarząd posiada wszelkie uprawnienia do zarządzania Stowarzyszeniem i prowadzenia jego
spraw, zgodnie z jego celami. Poza jego właściwością pozostają wyłącznie sprawy
zarezerwowane przez ustawę lub niniejszy Statut dla Walnego Zebrania. Członkowie
Zarządu nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania Stowarzyszenia. Zarząd
może korzystać z usług specjalistów zewnętrznych w zakresie zarządzania Stowarzyszeniem
i prowadzenia jego spraw.
2. Głównym zadaniem Zarządu jest zapewnienie ogólnego działania Stowarzyszenia w
okresach pomiędzy posiedzeniami. Zarząd przygotowuje prace Zebrania oraz wykonuje jego
decyzje. Jeżeli Stowarzyszenie uzna to za konieczne, może zatrudnić stały personel,
działający pod nadzorem Zarządu, do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia. Zarząd
może delegować prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, łącznie ze związanym z tym
prawem do podpisywania dokumentów. Zarząd może ponadto delegować prawo do
podpisywania wszelkich dokumentów. Sprawy sądowe, zarówno po stronie powoda, jak i
pozwanego, w imieniu Stowarzyszenia wszczyna Zarząd, reprezentowany przez prezesa
Zarządu. Członkowie Zarządu nie ponoszą odpowiedzialności osobistej z tytułu
sprawowanej funkcji i odpowiadają wyłącznie za wykonywanie obowiązków służbowych.
3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach z osobami trzecimi, organami publicznymi
i prywatnymi oraz działa w imieniu Stowarzyszenia.
4. Zarząd odpowiada za właściwe wdrażanie celów Stowarzyszenia (art. 4).
5. Zarząd odpowiada za organizację specjalnych działań, np. wyjazdów oraz innych wydarzeń
kulturalnych, naukowych i społecznych.

6. Na każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Zarząd przedstawia projekt programu działań na
najbliższy rok. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i zatwierdzeniu programu, jest on
rozprowadzany wśród członków Stowarzyszenia.
7. Zarząd może powierzyć określone zadania lub funkcje członkowi, który nie wchodzi w
skład Zarządu.
8. Zarząd składa się z dziesięciu członków wybieranych na okres dwóch lat. Po wyborach
Zarząd wybiera spośród swoich członków prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza.
9. Kolegium Kwestorów Parlamentu Europejskiego wyznacza dwóch spośród swoich
członków na członków Zarządu bez prawa głosu oraz określa długość ich kadencji.
10. Na posiedzeniu inauguracyjnym do Zarządu wybieranych jest dziesięciu członków. Pięciu z
nich, którzy otrzymali najniższą liczbę głosów, pełni swoje funkcje przez okres jednego
roku. Pięciu członków Zarządu wybiera się corocznie pod koniec pierwszego i każdego
kolejnego roku.
11. Walne Zebranie może odwołać Zarząd większością głosów.
12. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu przynajmniej dwa razy w ciągu roku.
13. Decyzje podejmowane są większością głosów obecnych członków Zarządu. W przypadku
tej samej liczby głosów, głos decydujący posiada Przewodniczący posiedzenia.

TYTUŁ IV: BUDŻET I KSIĘGOWOŚĆ
Art. 12 – Budżet i księgi rachunkowe
1. Rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
2.

Księgi rachunkowe za poprzedni rok finansowy i budżet na rok następny przekazuje się
corocznie do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu.

3.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z wyjątkiem wydatków bezpośrednio
związanych z wykonywaniem ich obowiązków. Bezpośredni koszt działalności członków
Zarządu nie może w żadnym wypadku przekroczyć 15% rocznego budżetu Stowarzyszenia.

4.

Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu księgi rachunkowe zbadane przez zawodowych i
niezawodowych audytorów, sprawozdanie finansowe oraz budżet na rok następny.

5. Po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie, księgi rachunkowe zbadane przez zawodowych i
niezawodowych audytorów, sprawozdanie finansowe oraz budżet przekazywane są
Parlamentowi Europejskiemu za pośrednictwem Kolegium Kwestorów.

TYTUŁ V: ZASOBY / INFRASTRUKTURA
Art. 13 –Zasoby finansowe
Źródłami zasobów finansowych Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie płacone przez członków Stowarzyszenia,
2. fundusze udzielone przez organy publiczne lub prywatne,
3. roczne subsydia pochodzące z Parlamentu Europejskiego.

Art. 14 - Infrastruktura
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo korzystania z następującej infrastruktury:
(a) „bureau de passage”, z którego byli posłowie mogą korzystać okazjonalnie, wraz z
urządzeniami telefonicznymi na potrzeby połączeń miejscowych w każdym z trzech
miejsc pracy,
(b) sprzęt komputerowy zainstalowany w „bureau de passage” z bezpłatnym dostępem do
internetu i intranetu
(c) własna strona internetowa z odnośnikiem do strony głównej Parlamentu,
(d) w miarę możliwości – zdalny dostęp do zasobów intranetu,
(e) bar (wyłącznie) dla posłów.
2. Wszyscy byli posłowie do Parlamentu Europejskiego - za okazaniem identyfikatora, który
mogą otrzymać po złożeniu wniosku - mają prawo dostępu do:
(a) budynków parlamentu w trzech miejscach jego prac oraz do biur informacyjnych
Parlamentu w Państwach Członkowskich,
(b) garaży w trzech miejscach prac Parlamentu,
(c) bibliotek w trzech miejscach prac Parlamentu,
(d) restauracji i stołówek w trzech miejscach prac Parlamentu,
(e) pomieszczeń Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego.
3. Zapytania do Parlamentu Europejskiego odnośnie korzystania lub rozszerzenia zakresu
dostępnej infrastruktury kierowane są w pierwszej kolejności do właściwego organu Parlamentu
za pośrednictwem Kolegium Kwestorów, pod ogólnym kierunkiem Prezydium.

TYTUŁ VI: ZMIANY STATUTU / ROZWIĄZANIE
STOWARZYSZENIA
Art. 15 – Zmiany statutu
1. Walne Zebranie ma prawo wprowadzać zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Debata na temat
poprawek jest ważna tylko wówczas, jeżeli przedmiot tych poprawek zostanie wyraźnie
określony w zawiadomieniu zwołującym zebranie i jeśli obecnych lub reprezentowanych na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa jest dwie trzecie członków (art. 8 ust. 5). Poprawki
mogą być przyjmowane jedynie większością dwóch trzecich głosów członków obecnych lub
reprezentowanych.
2. Przyjęcie każdej poprawki dotyczącej celu (celów), dla którego utworzono Stowarzyszenie,
wymaga jednak większości czterech piątych głosów członków obecnych podczas głosowania
lub reprezentowanych na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
3. Jeżeli na wstępnym zebraniu jest obecnych lub reprezentowanych na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa mniej niż dwie trzecie członków Stowarzyszenia, może zostać zwołane
drugie zebranie, które może podjąć decyzję niezależnie od liczby członków obecnych lub
reprezentowanych i przyjąć poprawki większością głosów określoną w ust. 1 lub ust. 2.
Drugie zebranie może zostać zwołane dopiero w dwa tygodnie po wstępnym zebraniu.

Art. 16 – Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane w drodze decyzji podjętej przez zwołane specjalnie
w tym celu Nadzwyczajne Walne Zebranie, przy udziale przynajmniej dwóch trzecich
członków obecnych lub reprezentowanych (art. 8 ust. 5).W przypadku niespełnienia tego
warunku można zwołać drugie posiedzenie, którego decyzja jest ważna niezależnie od
liczby obecnych lub reprezentowanych członków. Decyzja ta może jednak zostać przyjęta
pod warunkiem poparcia jej przez dwie trzecie obecnych członków. Wszelkie decyzje o
rozwiązaniu Stowarzyszenia podjęte na posiedzeniu z udziałem mniej niż dwóch trzecich
obecnych lub reprezentowanych członków Stowarzyszenia podlegają zatwierdzeniu przez
sąd cywilny.
2. W przypadku rozwiązania zbycie aktywów następuje w porozumieniu z Parlamentem
Europejskim. Pomieszczenia i obiekty, których właścicielem jest Parlament, zostają
zwrócone Parlamentowi. Zbycie pomieszczeń i obiektów nabytych poza obiektami
Parlamentu następuje po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

________________________
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