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Изменение 14
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Равенството между половете и 
недискриминацията са ключови 
ценности във функционирането на 
институциите на Съюза и трябва да 
се постигне по-добър баланс между 
половете сред служителите на 
всички равнища. За да се постигнат 
целите на равенството между 
половете и недискриминацията,
трябва да се разработят по-
ефективни политики за въздействие 
върху наемането на работа в 
различните институции, обучението 
в тях и ежедневното им 
функциониране.

Or. en

Изменение 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) С оглед на настоящата 
икономическа ситуация, която налага 
солидарност между всички, 
длъжностните лица на Съюза също 
трябва да допринесат, и то по начин, 
който да отчита различията между 
по-ниските и по-високите степени. За 
тази цел следва да се въведе налог за 
солидарност, който да се прилага 
прогресивно към заплатите на 
длъжностните лица от степен AST 4 
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нагоре съгласно мерките за прилагане 
на налога.

Or. en

Изменение 16
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Демографските промени и промяната 
на възрастовата структура на 
съответната група лица налагат 
увеличаване на пенсионната възраст, 
като едновременно с това обаче бъдат 
въведени преходни мерки по отношение 
на длъжностните лица и другите 
служители на Европейския съюз, 
които вече са наети на работа. Тези 
преходни мерки са необходими за 
зачитане на правата, придобити от 
длъжностните лица, които вече са на 
служба и които са плащали вноски към 
условния пенсионен фонд на 
длъжностните лица на Европейския 
съюз.

(7) Демографските промени и промяната 
на възрастовата структура на 
съответната група лица натоварват все 
повече пенсионноосигурителната 
схема на институциите на Съюза и
налагат увеличаване на пенсионната 
възраст и намаляване на годишния 
процент на натрупване на пенсионни 
права, като едновременно с това обаче 
бъдат въведени преходни мерки по 
отношение на длъжностните лица, 
които вече са наети на работа. Тези 
преходни мерки са необходими за 
зачитане на правата, придобити от 
длъжностните лица, които вече са на 
служба и които са плащали вноски към 
условния пенсионен фонд на 
длъжностните лица на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 17
Zita Gurmai

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Общоприетата актюерска практика (9) Общоприетата актюерска практика 
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изисква използването на минали 
периоди, обхващащи между 20 и 
40 години, за лихвените проценти и 
ръста на заплатите с оглед осигуряване 
на равновесието на пенсионните схеми. 
Затова плъзгащите се средни на 
лихвените проценти и на ръста на 
заплатите следва да се увеличат на 
30 години с преходен период от 
8 години.

изисква използването на минали 
периоди, обхващащи между 20 и 
40 години, за лихвените проценти и 
ръста на заплатите с оглед осигуряване 
на равновесието на пенсионните схеми. 
Затова плъзгащите се средни на 
лихвените проценти и на ръста на 
заплатите следва да се увеличат на 
30 години с преходен период от 
8 години. Реформата на 
пенсионноосигурителната схема 
следва да отчита вече 
съществуващата разлика в пенсиите 
между жените и мъжете и 
потенциалното въздействие, което 
тази реформа ще има върху пенсиите 
на жените, особено на онези от най-
ниските степени.

Or. en

Изменение 18
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Договореностите за гъвкаво 
работно време са съществен елемент на 
една съвременна и ефикасна публична 
администрация, тъй като те създават 
съобразени със семейния живот условия 
на труд и позволяват да се установи 
подходящо равновесие между половете 
в институциите. В тази връзка е 
необходимо в Правилника за персонала
да се въведе изрично позоваване на тези 
договорености.

(15) Договореностите за гъвкаво 
работно време са съществен елемент на 
една съвременна и ефикасна публична 
администрация, тъй като те създават 
съобразени със семейния живот условия 
на труд и позволяват да се установи 
подходящо равновесие между половете 
в институциите. В тази връзка е 
необходимо в Правилника за
длъжностните лица да се въведе 
изрично позоваване на тези 
договорености, което да бъде гъвкаво 
по отношение на времето, през което 
служителите трябва задължително 
да бъдат на работа. Ако органът по 
назначаването на всяка институция 
въвежда специфични договореност, 
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позволяващи на служителка, 
завръщаща се от отпуск за 
бременност и раждане, да кърми 
своето дете, отпускът за тази цел се 
приспада от приложимите 
договорености за гъвкаво работно 
време.

Or. en

Изменение 19
Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Договореностите за гъвкаво 
работно време са съществен елемент на 
една съвременна и ефикасна публична 
администрация, тъй като те създават 
съобразени със семейния живот условия 
на труд и позволяват да се установи 
подходящо равновесие между половете 
в институциите. В тази връзка е 
необходимо в Правилника за персонала
да се въведе изрично позоваване на тези 
договорености.

(15) Договореностите за гъвкаво 
работно време като гъвкавото 
работно време и работата от 
разстояние са съществен елемент на 
една съвременна и ефикасна публична 
администрация, тъй като те създават 
съобразени със семейния живот условия 
на труд, особено в случая на 
семействата с един родител, и 
позволяват да се установи подходящо 
равновесие между половете в 
институциите. В тази връзка е 
необходимо в Правилника за 
длъжностните лица да се въведе 
изрично позоваване на тези 
договорености.

Or. it

Изменение 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 1г – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1г, параграф 1, първа алинея 
се добавя следното изречение:
„За тази цел институциите се 
задължават да гарантират, че 40 % 
от длъжностите AD се заемат от 
жени.“;

Or. en

Изменение 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 a (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 1г – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. В член 1г, параграф 1, втора 
алинея думите „небрачните двойки“ 
се заменят с думите „небрачните 
двойки и (брачните) двойки от един и 
същ пол“.;

Or. en

Изменение 22
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 
Правилник за длъжностните лица
Член 42a

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Член 42а се изменя, както следва: 13. Член 42а се изменя, както следва:

a) В първа алинея, второ изречение 
думата „институциите“ се заменя с 

a) Първа алинея се заменя със следния 
текст:



PE486.090v01-00 8/25 AM\897170BG.doc

BG

думите „органите по назначаването 
на всяка институция“;

„За всяко дете длъжностното лице 
има право на отпуск за отглеждане на 
дете без основна заплата с 
продължителност не повече от шест
месеца, който може да ползва през 
първите дванадесет години от 
раждането или осиновяването на 
детето. Продължителността на 
отпуска може да бъде удвоена за 
самотните родители, признати по 
силата на общи изпълнителни 
разпоредби, приети от институциите, 
и за родителите на деца на издръжка 
с увреждане или тежко заболяване, 
признато от медицинското лице на 
институцията. Минималната 
продължителност на отпуска е не по-
малка от един месец.“

б) В трета алинея, последно изречение 
думата „коригиране“ се заменя с 
думата „актуализиране“;

б) Трета алинея се заменя със следния 
текст:

Надбавката е в размер на 1 215,63 
EUR на месец или 50 % от тази сума, 
ако длъжностното лице е на половин 
работен ден, за самотните родители и 
за родителите на деца на издръжка с 
увреждане или тежко заболяване, 
признато от медицинското лице на 
институцията, по първа алинея за 
първите три месеца от отпуска за 
отглеждане на дете, когато същият се 
ползва от бащата през срока на 
отпуска за бременност и раждане, или 
от който и да е от двамата родители 
непосредствено след изтичането на 
срока на отпуска за бременност и 
раждане или по време на или 
непосредствено след отпуска за 
осиновяване. Сумите, предвидени в 
настоящия член, подлежат на 
коригиране в зависимост от 
заплатата.“;

Or. en
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Изменение 23
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 
Правилник за длъжностните лица
Член 42a

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Член 42а се изменя, както следва: 13. Член 42а се заменя със следния 
текст:

„Член 42а
a) В първа алинея, второ изречение 
думата „институциите“ се заменя с 
думите „органите по назначаването 
на всяка институция“;

За всяко дете длъжностното лице има 
право на отпуск за отглеждане на дете 
без основна заплата с 
продължителност не повече от шест 
месеца, който може да ползва през 
първите дванадесет години от 
раждането или осиновяването на 
детето. Продължителността на 
отпуска може да бъде удвоена за 
самотни родители, признати съгласно 
разпоредбите за прилагане от общ 
характер, приети от органа по 
назначаването на всяка институция.
Минималната продължителност на 
отпуска е не по-малка от един месец.

б) В трета алинея, последно 
изречение думата „коригиране“ се 
заменя с думата „актуализиране“;

За срока на отпуска за отглеждане на 
дете членството на длъжностното 
лице в социалноосигурителната 
схема, придобиването на пенсионни 
права и правата на надбавки за деца 
на издръжка и за обучение се 
запазват. Длъжностното лице запазва 
длъжността си и правото си на по-
висока стъпка или повишаване в 
степен. Отпускът може да се ползва 
под формата на пълно 
преустановяване на служебните 
задължения или като работа на 
половин работен ден. Когато 
отпускът за отглеждане на дете се 
ползва като работа на половин 
работен ден, максималният срок, 
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предвиден в първа алинея, се удвоява. 
За периода на отпуска за отглеждане 
на дете длъжностното лице има право 
на месечна надбавка в размер на 
911,73 EUR или на 50 % от тази сума, 

ако е на половин работен ден, но не 
може да извършва друг вид платена 
професионална дейност. Пълният 
размер на вноските по 
социалноосигурителната схема, 
предвидена в членове 72 и 73, се 
поема от институцията и изчислява 
въз основа на основната заплата на 
длъжностното лице. Независимо от 
това, в случай на работа на половин 
работен ден тази разпоредба се 
прилага само по отношение на 
разликата между брутната основна 
заплата и пропорционално 
намалената основна заплата. За 
действително получената част от 
основната заплата вноските, 
дължими от длъжностното лице, се 
изчисляват при прилагане на същите 
проценти като при работа на пълен 
работен ден.
Надбавката е в размер на 1 215,63 
EUR на месец или 50 % от тази сума, 
ако длъжностното лице е на половин 
работен ден, за самотните родители 
по първа алинея за първите три 
месеца от отпуска за отглеждане на 
дете, когато същият се ползва от 
бащата през срока на отпуска за 
бременност и раждане, или от който и 
да е от двамата родители 
непосредствено след изтичането на 
срока на отпуска за бременност и 
раждане или по време на или 
непосредствено след отпуска за 
осиновяване.
Отпускът за отглеждане на дете 
може да бъде удължен с още шест 
месеца при надбавка, ограничена до 
50 % от сумата по втора алинея. За 
самотни родители по първа алинея 
отпускът за отглеждане на дете 
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може да бъде удължен с още 
дванадесет месеца при надбавка, 
ограничена до 50 % от сумата по 
трета алинея.
Сумите, предвидени в настоящия 
член, подлежат на коригиране в 
зависимост от заплатата.“;

Or. en

Изменение 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 21 – буква г а) (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 55 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Добавя се следният параграф:
„Органът по назначаването на всяка 
институция въвежда специфични 
договорености, за да даде възможност 
на служителките, завръщащи се от 
отпуск за бременност и раждане, да 
кърмят децата си или да изцеждат 
кърмата си, като предоставя за тази 
цел отпуск в размер на поне два часа 
дневно.
Тези договорености се прилагат за 
всеки пълен изработен ден. Когато 
служителката работи на непълен 
работен ден, отпускът за кърмене или 
изцеждане на кърма се намалява до 
минимум един час.
Органът по назначаването на всяка 
институция предоставя подходяща 
среда за кърмене или изцеждане на 
кърма.“;

Or. en
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Изменение 25
Zita Gurmai

Предложение за регламент
Член 1 – точка 22 – буква a а) (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 55a– параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) В параграф 2, първа алинея се 
добавя следната буква:

„да) за отглеждане на дете на 
възраст до 12 години, ако 
намаляването на работното време е 
не повече от 5 % от нормалното 
работно време. В този случай 
заплатата на длъжностното лице не 
се намалява.“;

Or. en

Обосновка

Докато увеличаването на седмичното работно време до 40 часа не представлява 
огромен проблем за повечето служители, тези, които ще пострадат най-силно от 
тази мярка, са децата на длъжностните лица (и другите служители), които ще 
трябва да останат половин час повече в училище или в детските заведения, за да 
чакат баща си или майка си. С това изменение за тази конкретна категория 
служители благодарение на договореност за работа на непълно работно време в 
размер на 95% при получаване на пълна заплата, седмичното работно време ще се 
повиши не на 40 часа, а на 38 часа.

Изменение 26
Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 1 – точка 22 – буква б а) (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 55a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за въвеждане на форми на работа 
на непълно работно време за 
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семейства с един родител с деца на 
издръжка, с цел по-добро съчетаване 
на работата и семейните 
задължения; 

Or. it

Изменение 27
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 1 – точка 22 – буква -a a (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 55a– параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aa) В параграф 2, първа алинея се 
въвежда следната буква:
„ба) за отглеждане на дете на 
възраст под 14 години, ако 
намаляването на работното време е 
не повече от 5 % от нормалното 
работно време. В такъв случай не се 
прилага член 3 от Приложение IVa,“;

Or. en

Изменение 28
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 1 – точка 26 a (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 58 – трето изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

26a. В член 58 третото изречение се 
заменя със следния текст:
В случай на раждане на повече от 
едно дете, на преждевременно 
раждане или на раждане на дете с 



PE486.090v01-00 14/25 AM\897170BG.doc

BG

увреждане или сериозно заболяване, 
продължителността на отпуска е 24 
седмици.“;

Or. en

Изменение 29
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 1 – точка 26 a (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

26a. Член 58 се заменя със следното:
„Член 58
Наред с отпуска по член 57, при 
представяне на медицинско 
свидетелство, длъжностните лица
имат право на още двадесет седмици 
отпуск за бременност и раждане. 
Отпускът за бременност и раждане
започва да тече не по-рано от шест 
седмици преди посочената в 
медицинското свидетелство дата на 
раждане и изтича не по-рано от 14 
седмици след датата на раждане. В 
случай на раждане на повече от едно 
дете, на преждевременно раждане или 
на раждане на дете с увреждания 
продължителността на отпуска е 24 
седмици. По смисъла на настоящата 
разпоредба преждевременно е 
раждането, настъпило преди края на 
34-та гестационна седмица.“;

Or. en

Изменение 30
Mikael Gustafsson



AM\897170BG.doc 15/25 PE486.090v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 1 – точка 26 a (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

26a. В член 58 се добавят следните 
параграфи:
„Общите разходи за плащания за 
отпуск за бременност и раждане за 
всички длъжностни лица и 
служители, включително на 
сътрудниците на членовете на 
Европейския парламент, се поемат 
от общата схема за социално 
осигуряване на институциите от 
първия ден на този отпуск.
Договорите на длъжностни лица и 
други служители, в това число на 
акредитирани парламентарни 
сътрудници, не може да бъдат 
прекратени по време на бременност. 
Договорите на жени в отпуск за 
бременност и раждане, в това число 
на акредитираните парламентарни 
сътрудници, не може да бъдат 
прекратени до края на периода на 
отпуска за бременност и раждане.“;

Or. en

Изменение 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 32 – буква a а) (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 66a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Параграф 2 се изменя, както 
следва:
„2. Ставката на този налог за 
солидарност, която се прилага към 
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облагаемата основа, определена в 
параграф 3, варира от 6 % до 12 %. 
От степен AST1 до степен AST3 не се 
прилага налог за солидарност. 
Ставката от 6% се прилага от 
степен AST/AD 4 до степен AST/AD9. 
От степен AST 10/AD 10 ставката се 
увеличава прогресивно до 12 % за 
степен AD 16.“;

Or. en

Изменение 32
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 1 – точка 32 a (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

32a. Член 67, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Размерът на надбавката за дете на 
издръжка може да бъде удвоен със 
специално мотивирано решение на 
органа по назначаването въз основа 
на медицински документи, 
удостоверяващи, че детето е с 
увреждане или трайно заболяване, 
което представлява голяма тежест 
за длъжностното лице.“;

Or. en

Изменение 33
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 1 – точка 46 a (нова)
Правилник за длъжностните лица
Приложение V – Член 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

46a. Член 6 от приложение V се 
заменя със следното:
„Член 6
Наред с годишния отпуск по 
заявление на длъжностното лице му 
се разрешава ползването на 
специален отпуск. В частност 
специален отпуск се разрешава в 
следните случаи:
– сключване на брак: четири дни,
– преместване в ново жилище: до два 
дни,
– сериозно заболяване на съпруг: до 
три дни,
– смърт на съпруг: четири дни,
– сериозно заболяване на възходящ: 
до два дни,
– смърт на възходящ: два дни,
– встъпване в брак на дете: два дни,
– раждане на дете: 10 дни, които да се 
ползват през първите четиринадесет 
седмици след раждането,
– раждане на дете с увреждане или 
сериозно заболяване: 20 дни, които се 
ползват в течение на четиринадесет 
седмици след раждането,
– смърт на съпругата по време на 
отпуска за бременност и раждане: 
брой дни, отговарящ на остатъка от 
отпуска за бременност и раждане; ако 
починалата съпруга не е длъжностно 
лице, остатъкът от отпуска за 
бременност и раждане се определя 
чрез съответно прилагане на 
разпоредбите на член 58 от 
Правилника за длъжностните лица,
– сериозно заболяване на дете: до два 
дни,
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– много сериозно заболяване на дете, 
засвидетелствано от лекар, или 
хоспитализация на дете на 12 или по-
малко години: до пет дни,
– смърт на дете: четири дни,
– осиновяване на дете: 20 седмици; 24 
седмици при осиновяване на дете с 
увреждане.
Всяко осиновено дете дава 
еднократно право на срока на 
специалния отпуск, който може да 
бъде поделен между осиновителите, в 
случай че и двамата са длъжностни 
лица. Той се отпуска само ако 
съпругът на длъжностното лице 
упражнява платена професионална 
дейност най-малко на половин 
работен ден. Ако съпругът работи 
извън институциите на Съюза и се 
ползва с право на подобен отпуск, 
съответен брой дни се приспада от 
отпуска, на който има право 
длъжностното лице.
Органът по назначаването може при 
необходимост да разреши 
допълнителен специален отпуск, ако 
националното законодателство на 
държавата, в която се провежда 
процедурата по осиновяването и 
която е различна от държавата по 
месторабота на осиновяващото 
длъжностно лице, изисква престой на 
единия или двамата осиновители.
Ако, на основание първото изречение 
на настоящото тире, длъжностното 
лице няма право да ползва 
специалния отпуск от 20 или 24 
седмици, се отпуска специален отпуск 
от 10 работни дни; този допълнителен 
специален отпуск се разрешава само 
веднъж за всяко осиновено дете.
Институцията може да разреши 
специален отпуск за продължаващо 
професионално обучение в рамките, 
предвидени в програмата 
продължаващо професионално 
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обучение, съставена от институцията 
по реда на член 24а от Правилника за 
персонала.
По смисъла на настоящия член, 
небрачният партньор на длъжностно 
лице се счита за съпруг, ако са 
изпълнени първите три условия на 
член 1, параграф 2, буква в) от 
приложение VII.“;

Or. en

Изменение 34
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 2 – точка 19
Условия за работа на другите служители
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Член 47, буква а) се заменя със 
следното:

19. Член 47 се заменя със следното:

„Член 47
Освен при смърт служебното 
правоотношение на срочно наетите 
служители се прекратява:

„в края на месеца, в който служителят 
навършва 65-годишна възраст, или, по 
изключение, на датата, определена в 
съответствие с член 52, буква б), втора 
алинея от Правилника за 
длъжностните лица; или“

a) в края на месеца, в който служителят 
навършва 65-годишна възраст или, 
когато е приложимо, на датата, 
определена в съответствие с член 50в, 
параграф 2; или

б) в случай че договорът е с определен 
срок:
i) на датата, посочена в договора;
ii) с изтичане на срока на 
предизвестието, посочен в договора, 
даващ на служителя или 
институцията възможност за 
предсрочно прекратяване на 
договора. Срокът на предизвестието 
не може да бъде по-кратък от един 
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месец за всяка прослужена година и е 
с продължителност най-малко един и 
най-много три месеца. За срочно 
наети служители, чиито договори са 
били подновени, максималният срок е 
шест месеца. Въпреки това срокът на 
предизвестието не тече по време на 
бременност, удостоверена надлежно с 
медицинско свидетелство, отпуск за 
бременност и раждане или отпуск по 
болест, в случай че отпускът по 
болест не надвишава три месеца. При 
това срокът на предизвестието се 
спира по времето на тези отпуски и по 
време на бременност, удостоверена 
надлежно с медицинско 
свидетелство, в посочените по-горе 
предели. Ако институцията прекрати 
договора, служителят има право на 
обезщетение, равно на една трета от 
неговата основна заплата за периода 
между датата на прекратяване на 
служебното правоотношение и датата, 
на която изтича договора;
iii) когато служителят престане да 
отговаря на условията, посочени в 
член 12, параграф 2, буква а), 
съобразно прилагане на дерогацията, 
предвидена в тази разпоредба. Ако 
такава дерогация не бъде разрешена, 
прилага се срокът на предизвестието 
по ii) от настоящата буква б); или
в) в случай че договорът е за 
неопределено време:
i) при изтичане на срока на 
предизвестието, посочен в договора; 
срокът на предизвестието не може да 
бъде по-кратък от един месец за всяка 
прослужена година и е с 
продължителност най-малко три и 
най-много десет месеца. Въпреки това 
срокът на предизвестието не тече по 
време на бременност, удостоверена 
надлежно с медицинско 
свидетелство, отпуск за бременност и 
раждане или отпуск по болест, в 
случай че отпускът по болест не 
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надвишава три месеца. При това 
срокът на предизвестието се спира по 
времето на тези отпуски и по време на 
бременност, удостоверена надлежно с 
медицинско свидетелство, в 
посочените по-горе предели; или
ii) когато служителят престане да 
отговаря на условията, предвидени в 
член 12, параграф 2, буква а), 
съобразно прилагане на 
изключението, предвидено в тази 
разпоредба. Ако такова изключение 
не бъде разрешено, прилага се срокът 
на предизвестието по i) от настоящата 
буква в).

Or. en

Изменение 35
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 19 a (нова)
Условия за работа на другите служители
Член 47 – буква б – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

19a. В член 47, буква б) точка ii) се 
заменя със следното:
„ii) с изтичане на срока на 
предизвестието, посочен в договора, 
даващ на служителя или 
институцията възможност за 
предсрочно прекратяване на 
договора. Срокът на предизвестието 
не може да бъде по-кратък от един 
месец за всяка прослужена година и е 
с продължителност най-малко един и 
най-много три месеца. За срочно 
наети служители, чиито договори са 
били подновени, максималният срок е 
шест месеца. Въпреки това срокът на 
предизвестието не тече по време на 
бременност, удостоверена надлежно с 
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медицинско свидетелство, отпуск за 
бременност и раждане или отпуск по 
болест, в случай че отпускът по 
болест не надвишава три месеца. При 
това срокът на предизвестието се 
спира по времето на тези отпуски и по 
време на бременност, удостоверена 
надлежно с медицинско 
свидетелство, в посочените по-горе 
предели. Ако институцията прекрати 
договора, служителят има право на 
обезщетение, равно на една трета от 
неговата основна заплата за периода 
между датата на прекратяване на 
служебното правоотношение и датата, 
на която изтича договора.“;

Or. en

Изменение 36
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 19 б (нова)
Условия за работа на другите служители
Член 47 – буква в – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

19б. В член 47, буква в) точка i) се 
заменя със следното:
„i) при изтичане на срока на 
предизвестието, посочен в договора; 
срокът на предизвестието не може да 
бъде по-кратък от един месец за всяка 
прослужена година и е с 
продължителност най-малко три и 
най-много десет месеца. Въпреки това 
срокът на предизвестието не тече по 
време на бременност, удостоверена 
надлежно с медицинско 
свидетелство, отпуск за бременност и 
раждане или отпуск по болест, в 
случай че отпускът по болест не 
надвишава три месеца. При това 
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срокът на предизвестието се спира по 
времето на тези отпуски и по време на 
бременност, удостоверена надлежно с 
медицинско свидетелство, в 
посочените по-горе предели; или“;

Or. en

Изменение 37
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 2 – точка 33 a (нова)
Условия за работа на другите служители
Член 139 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33a. В член 139, параграф 1 буква г) се 
заменя със следното:
„г) като се има предвид, че доверието 
е в основата на професионалните 
отношения между члена на ЕП и 
неговия акредитиран парламентарен 
сътрудник, при изтичане на срока на 
предизвестието, посочен в договора, 
който дава право на акредитирания 
парламентарен сътрудник или на 
Европейския парламент, който 
действа по искане на члена или 
членовете на ЕП, на когото/на които 
акредитираният парламентарен 
сътрудник е нает да предоставя 
помощ, да прекрати предсрочно 
договора. Срокът на предизвестието 
не може да бъде по-кратък от един 
месец за всяка прослужена година и е 
с продължителност най-малко един и 
най-много три месеца. Въпреки това 
срокът на предизвестието не може да 
започне да тече по време на 
бременност, удостоверена надлежно с 
медицинско свидетелство, отпуск за 
бременност и раждане или отпуск по 
болест, в случай че отпускът по
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болест не надвишава три месеца. При 
това срокът на предизвестието спира 
да тече по времето на тези отпуски и 
по време на бременност, удостоверена 
надлежно с медицинско 
свидетелство, в посочените по-горе 
граници;

Or. en

Изменение 38
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 33 a (нова)
Условия за работа на другите служители
Член 139 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33a. В член 139 буква г) се заменя със 
следния текст:
„г) като се има предвид, че доверието 
е в основата на професионалните 
отношения между члена на ЕП и 
неговия акредитиран парламентарен 
сътрудник, при изтичане на срока на 
предизвестието, посочен в договора, 
който дава право на акредитирания 
парламентарен сътрудник или на 
Европейския парламент, който 
действа по искане на члена или 
членовете на ЕП, на когото/на които 
акредитираният парламентарен 
сътрудник е нает да предоставя 
помощ, да прекрати предсрочно 
договора. Срокът на предизвестието 
не може да бъде по-кратък от един 
месец за всяка прослужена година и е 
с продължителност най-малко един и 
най-много три месеца. Въпреки това 
срокът на предизвестието не може да 
започне да тече по време на 
бременност, удостоверена надлежно с 
медицинско свидетелство, отпуск за 
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бременност и раждане или отпуск по 
болест, в случай че отпускът по 
болест не надвишава три месеца. При 
това срокът на предизвестието спира 
да тече по времето на тези отпуски и 
по време на бременност, удостоверена 
надлежно с медицинско 
свидетелство, в посочените по-горе 
граници;

Or. en


