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Pozměňovací návrh 14
Mikael Gustafsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Rovnost žen a mužů a 
nediskriminace jsou základními 
hodnotami fungování orgánů Unie a musí 
být dosaženo rovnoměrnějšího zastoupení 
mužů a žen mezi zaměstnanci na všech 
úrovních. Pro dosažení cílů rovnosti 
pohlaví a nediskriminace musí být 
vytvořeny účinnější politiky, které se 
zaměří na nábor zaměstnanců, jejich 
zaškolování a každodenní práci 
v jednotlivých orgánech.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) S ohledem na současnou 
ekonomickou situaci, která vyžaduje 
všeobecnou solidaritu, musí přispět i 
úředníci Unie, a to způsobem, který vezme 
v úvahu rozdíly mezi nižšími a vyššími 
platovými třídami. Za tímto účelem by měl 
být zaveden solidární odvod, který bude 
postupně uplatňován na platy úředníků od 
stupně AST 4 výše, jak je stanoveno 
v opatřeních pro provádění daně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Angelika Werthmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k demografickým změnám a 
měnící se věkové struktuře zaměstnanců je 
nutné, aby se věková hranice pro odchod 
do důchodu zvýšila; na úředníky a ostatní 
zaměstnance Evropské unie, kteří jsou již 
ve služebním poměru, se nicméně budou 
vztahovat přechodná opatření. Tato 
přechodná opatření jsou nutná proto, aby 
byla respektována nabytá práva úředníků, 
kteří jsou již ve služebním poměru a kteří 
přispívají do virtuálního penzijního fondu 
pro úředníky Evropské unie.

(7) Vzhledem k demografickým změnám a 
měnící se věkové struktuře zaměstnanců, 
které stále více zatěžují důchodový systém 
orgánů Unie, je nutné, aby se věková 
hranice pro odchod do důchodu zvýšila a 
aby se snížila roční akruální míra 
důchodových práv; na úředníky, kteří jsou 
již ve služebním poměru, se nicméně 
budou vztahovat přechodná opatření. Tato 
přechodná opatření jsou nutná proto, aby 
byla respektována nabytá práva úředníků, 
kteří jsou již ve služebním poměru a kteří 
přispívají do virtuálního penzijního fondu 
pro úředníky Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Zita Gurmai

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Všeobecně přijatá pojistně matematická 
praxe vyžaduje, aby se v zájmu zajištění 
rovnováhy důchodových systémů 
vycházelo při stanovování úrokových 
sazeb a růstu platů z poznatků za 
posledních 20 až 40 let. Proto by měly být 
pohyblivé průměry pro úrokové sazby a 
růst platů rozšířeny na 30 let s osmiletým 
přechodným obdobím.

(9) Všeobecně přijatá pojistně matematická 
praxe vyžaduje, aby se v zájmu zajištění 
rovnováhy důchodových systémů 
vycházelo při stanovování úrokových 
sazeb a růstu platů z poznatků za 
posledních 20 až 40 let. Proto by měly být 
pohyblivé průměry pro úrokové sazby a 
růst platů rozšířeny na 30 let s osmiletým 
přechodným obdobím. Důchodová 
reforma musí vzít v úvahu již existující 
rozdíly v důchodech mužů a žen a 
potenciální dopady, které bude tato 
reforma mít na důchody žen, zejména žen 
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na nejnižších platových třídách.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pružná pracovní doba je hlavním 
prvkem moderní a účinné veřejné správy, 
neboť nabízí příznivé pracovní podmínky 
pro rodinný život a umožňuje patřičně 
vyvážené zastoupení mužů a žen v rámci 
orgánů. Ve služebním řádu musí být tudíž 
ustanovení týkající se pružné pracovní 
doby výslovně uvedena.

(15) Pružná pracovní doba je hlavním 
prvkem moderní a účinné veřejné správy, 
neboť nabízí příznivé pracovní podmínky 
pro rodinný život a umožňuje patřičně 
vyvážené zastoupení mužů a žen v rámci 
orgánů. Ve služebním řádu musí být tudíž 
ustanovení týkající se pružné pracovní 
doby výslovně uvedena, měla by být 
flexibilní a přihlížet k základní pracovní 
době. Pokud v jednotlivých institucích 
orgány oprávněné ke jmenování zavedou 
specifická opatření, aby umožnily 
úřednicím vracejícím se z mateřské 
dovolené kojení jejich dětí, pak by 
uvolnění z práce mělo být odvozeno z 
ustanovení týkajících se pružné pracovní 
doby.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Barbara Matera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pružná pracovní doba je hlavním 
prvkem moderní a účinné veřejné správy, 
neboť nabízí příznivé pracovní podmínky 
pro rodinný život a umožňuje patřičně 

(15) Pružná pracovní doba, jako je systém 
flexi-time a práce na dálku, je hlavním 
prvkem moderní a účinné veřejné správy, 
neboť nabízí příznivé pracovní podmínky 
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vyvážené zastoupení mužů a žen v rámci 
orgánů. Ve služebním řádu musí být tudíž 
ustanovení týkající se pružné pracovní 
doby výslovně uvedena.

pro rodinný život, zejména v rodinách 
rodičů samoživitelů, a umožňuje patřičně 
vyvážené zastoupení mužů a žen v rámci 
orgánů. Ve služebním řádu musí být tudíž 
ustanovení týkající se pružné pracovní 
doby výslovně uvedena.

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Služební řád
Čl. 1 d – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 1d odst. 1 prvním 
pododstavci je doplněna nová věta, která 
zní:
„Za tímto účelem jsou orgány povinny 
zajistit, že ve skupině AD bude 40 % pozic 
obsazeno ženami.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Služební řád
Čl. 1d – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 1d odst. 1 druhém 
pododstavci se slovo „partnerství“ 
nahrazuje slovy „partnerství a 
(manželské) partnerství osob stejného 
pohlaví“.;
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Pozměňovací návrh 22
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13Služební řád
Článek 42a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Článek 42a se mění takto: 13. Článek 42a se mění takto:
(a) v prvním pododstavci druhé větě se
slovo „orgány“ nahrazuje slovy „orgány 
oprávněnými ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu“;

(a) První odstavec se mění takto:

„Úředník má nárok na rodičovskou 
dovolenou na každé dítě v délce až šesti 
měsíců bez nároku na základní plat, 
kterou čerpá v průběhu prvních 
dvanácti let po narození nebo adopci 
dítěte. Rodičům samoživitelům a 
rodičům vyživovaného dítěte s postižením 
nebo se závažnou chorobou uznanou 
pověřeným lékařem může být přiznána 
dvojnásobná délka dovolené na základě 
obecných prováděcích ustanovení 
přijatých orgány. Minimální délka 
dovolené nesmí být kratší než jeden 
měsíc.“;

(b) ve třetím pododstavci poslední větě se
slova „se upravují“ nahrazují slovy „se 
aktualizují“;

(b) Třetí odstavec se nahrazuje tímto:

„Pro rodiče samoživitele a rodiče 
vyživovaného dítěte s postižením nebo se 
závažnou chorobou uznanou pověřeným 
lékařem ve smyslu prvního pododstavce 
činí po dobu prvních tří měsíců 
rodičovské dovolené, čerpá-li uvedenou 
dovolenou otec během mateřské 
dovolené nebo jeden z rodičů 
bezprostředně po mateřské dovolené 
nebo v průběhu či bezprostředně po 
skončení dovolené po adopci, výše 
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měsíčního příspěvku 1215,63 EUR nebo 
50 % z uvedené částky při čerpání 
dovolené v polovičním rozsahu. Částky 
zmiňované v tomto článku se upravují 
podle výše odměny.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Služební řád
Článek 42a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Článek 42a se mění takto: 13. Článek 42a se nahrazuje tímto:

„Článek 42a
(a) v prvním pododstavci druhé větě se 
slovo „orgány“ nahrazuje slovy „orgány 
oprávněnými ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu“;

Úředník má nárok na rodičovskou 
dovolenou na každé dítě v délce až šesti 
měsíců bez nároku na základní plat, 
kterou čerpá v průběhu prvních 
dvanácti let po narození nebo adopci 
dítěte. Rodičům samoživitelům může být 
přiznána dvojnásobná délka dovolené na 
základě obecných prováděcích 
ustanovení přijatých orgány oprávněnými 
ke jmenování. Minimální délka dovolené 
nesmí být kratší než jeden měsíc.

(b) ve třetím pododstavci poslední větě se 
slova „se upravují“ nahrazují slovy „se 
aktualizují“;

Během rodičovské dovolené je 
úředníkovi nadále zajištěno členství v 
systému sociálního zabezpečení; zůstává 
mu zachován nárok na starobní důchod, 
příspěvek na vyživované dítě a příspěvek 
na vzdělání. Jeho pracovní místo mu 
nadále náleží, jakož i nárok na postup 
do vyššího platového stupně nebo na 
povýšení do vyšší platové třídy. 
Dovolenou je možno čerpat v plném 
nebo v polovičním rozsahu. Je-li 
rodičovská dovolená čerpána v 
polovičním rozsahu, maximální délka 
dovolené stanovená v prvním 
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pododstavci se zdvojnásobí. Během 
rodičovské dovolené má úředník nárok 
na měsíční příspěvek ve výši 911,73 EUR 
nebo na 50 % z uvedené částky, čerpá-li 
dovolenou v polovičním rozsahu, ale bez 
nároku na výkon jakékoli jiné výdělečné 
činnosti. Orgán hradí plnou výši 
příspěvku do systému sociálního 
zabezpečení stanoveného v článcích 72 a 
73, která se vypočítá z výše základního 
platu úředníka. V případě čerpání 
dovolené v polovičním rozsahu se však 
toto ustanovení vztahuje pouze na rozdíl 
mezi plnou výší základního platu a 
poměrným dílem sníženou výší 
základního platu. Z té části základního 
platu, kterou úředník skutečně pobírá, 
se výše příspěvku vypočítá pomocí 
stejných procentních údajů, jaké by se 
použily v případě zaměstnání na plný 
úvazek.
Pro rodiče samoživitele ve smyslu 
prvního pododstavce činí po dobu 
prvních tří měsíců rodičovské dovolené, 
čerpá-li uvedenou dovolenou otec během 
mateřské dovolené nebo jeden z rodičů 
bezprostředně po mateřské dovolené 
nebo v průběhu či bezprostředně po 
skončení dovolené po adopci, výše 
měsíčního příspěvku 1215,63 EUR nebo 
50 % z uvedené částky při čerpání 
dovolené v polovičním rozsahu. 
Rodičovská dovolená může být 
prodloužena o dalších šest měsíců, během 
nichž má rodič nárok na 50 % z částky 
měsíčního příspěvku uvedeného ve 
druhém odstavci. Pro rodiče samoživitele 
ve smyslu prvního odstavce může být
rodičovská dovolená prodloužena o 
dalších dvanáct měsíců, během nichž má 
rodič nárok na 50 % z částky měsíčního 
příspěvku uvedeného ve třetím odstavci.
Částky zmiňované v tomto článku se 
upravují podle výše odměny.“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 21 – písm. d a (nové)
Služební řád
Čl. 55 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„Orgán oprávněný ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu zavede zvláštní 
úpravu, která úřednici po návratu 
z mateřské dovolené umožní kojení nebo 
odsávání mléka, a za tímto účelem jí 
poskytne alespoň dvě hodiny volna denně.
Tato opatření se vztahují na dny, kdy je 
odpracována plná pracovní doba. Ve 
dnech, kdy úřednice pracuje kratší dobu, 
bude doba volna určená ke kojení nebo 
odsávání mléka zkrácena a bude 
poskytnuta alespoň jedna hodina denně.
Orgán oprávněný ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu zajistí vhodné 
prostředí pro kojení nebo odsávání 
mléka.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Zita Gurmai

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 22 – bod a a (nový)
Služební řád
Čl. 55a– odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Do odst. 2 prvního pododstavce se 
vkládá nové písmeno, které zní:

„(ea) pečuje-li o dítě ve věku do 12 let, 
pokud zkrácení pracovní doby 
nepřesahuje 5 % běžné pracovní doby. 
V takovém případě nebude odměna 
úředníka zkrácena.“;

Or. en

Odůvodnění

Přestože pro většinu úředníků navýšení týdenní pracovní doby na 40 hodin nepředstavuje 
velký problém, tímto opatřením budou nejvíce trpět děti úředníků (a dalších zaměstnanců), 
které budou muset čekat na otce nebo matku ve škole nebo v zařízení péče o děti o půl hodiny 
déle. Tímto pozměňovacím návrhem bude týdenní pracovní doba této konkrétní skupiny 
zaměstnanců navýšena na 38 hodin místo na 40 hodin, a to díky opatření 95% zkráceného 
úvazku za plný plat.

Pozměňovací návrh 26
Barbara Matera

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 22 – písm. b a (nové)
Služební řád
Čl. 55a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zavést zkrácené úvazky pro rodiče 
samoživitele s dítětem svěřeným do péče, 
aby mohli lépe sladit práci a rodinný 
život;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Silvana Koch-Mehrin



PE486.090v01-00 12/22 AM\897170CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 22 – písm. -a a (nové)
Služební řád
Čl. 55a– odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-aa) Do odst. 2 prvního pododstavce se 
vkládá nové písmeno, které zní:
„(ba) pečuje-li o dítě mladší 14 let, pokud 
zkrácení pracovní doby nepřesahuje 5 % 
běžné pracovní doby. V takovém případě 
nebude článek 3 přílohy IVa uplatněn.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 26 a (nový)
Služební řád
Čl. 58 – třetí věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. Třetí věta článku 58 se nahrazuje 
větou, která zní:
„V případě několikanásobného nebo 
předčasného porodu nebo porodu 
zdravotně postiženého nebo vážně 
nemocného dítěte činí délka dovolené 24 
týdnů.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 26 a (nový)
Služební řád
Článek 58
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. Článek 58 se nahrazuje článkem, 
který zní:
Článek 58
„Úředníci mají po předložení lékařského 
potvrzení kromě nároku na dovolenou 
podle článku 57 navíc nárok na dvacet 
týdnů mateřské dovolené. Tato mateřská 
dovolená začíná nejdříve šest týdnů před 
předpokládaným dnem porodu 
uvedeným v lékařském potvrzení a končí 
nejdříve čtrnáct týdnů po dnu porodu. V 
případě několikanásobného nebo 
předčasného porodu nebo porodu 
zdravotně postiženého dítěte činí délka 
dovolené 24 týdnů. Předčasným 
porodem se pro účely tohoto ustanovení 
rozumí porod před koncem 34. týdne 
těhotenství.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Mikael Gustafsson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 26 a (nový)
Služební řád
Článek 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. Do článku 58 jsou vloženy odstavce, 
které zní:
„Celkové náklady na příspěvky na 
mateřskou dovolenou pro všechny 
úředníky a zaměstnance, včetně asistentů 
poslanců Evropského parlamentu, budou 
od prvního dne této dovolené hrazeny ze 
společného fondu sociálního zabezpečení 
evropských institucí.
Smlouvy úředníků a dalších zaměstnanců, 
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včetně akreditovaných parlamentních 
asistentů nemohou být vypovězeny během 
těhotenství. Smlouvy žen na mateřské 
dovolené, včetně akreditovaných 
parlamentních asistentek, nemohou být 
ukončeny před skončením mateřské 
dovolené.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 32 – písm. a a (nové)
Služební řád
Čl. 66a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Odstavec 2 se mění takto:
„2. Sazba tohoto solidárního odvodu, 
která se použije na základ definovaný v 
odstavci 3, bude činit 6 % až 12 %. Ve 
třídách AST 1 až AST 3 nebude solidární 
odvod uplatněn. Ve třídách AST/AD 4 až 
AST/AD 9 bude uplatněna sazba 6 %. 
Počínaje od třídy AST 10/AD 10 bude 
sazba postupně navyšována, až dosáhne u 
třídy AD 16 úrovně 12 %.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 32 a (nový)
Služební řád
Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

32a. V článku 67 se odstavec 3 nahrazuje 
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tímto:
„3. Příspěvek na vyživované dítě může 
být zdvojnásoben zvláštním 
odůvodněným rozhodnutím orgánu 
oprávněného ke jmenování založeným 
na lékařské dokumentaci potvrzující
zdravotní postižení nebo dlouhodobé 
onemocnění dítěte spojené se značnou 
zátěží pro úředníka.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 46 a (nový)
Služební řád
Příloha V – článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Článek 6 přílohy V se nahrazuje 
tímto:
„Článek 6
Kromě dovolené za kalendářní rok může 
být úředníkům na žádost poskytnuto 
mimořádné volno. Zejména může být 
mimořádné volno poskytnuto v 
následujících případech:
– na svatbu úředníka: čtyři dny;
– na stěhování a změnu trvalého bydliště 
úředníka: až dva dny;
– při vážném onemocnění manžela 
(manželky) zaměstnance: až tři dny;
– při úmrtí manžela (manželky) 
zaměstnance: čtyři dny;
– při vážném onemocnění příbuzného ve 
vzestupné přímé linii: až dva dny;
– při úmrtí příbuzného ve vzestupné přímé 
linii: až dva dny;
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– při svatbě dítěte: dva dny;
– při narození dítěte: deset dní, které lze 
čerpat během čtrnácti týdnů po porodu;
– při narození zdravotně postiženého nebo 
vážně nemocného dítěte: 20 dní, které lze 
čerpat během čtrnácti týdnů po porodu;
– při úmrtí manželky během mateřské 
dovolené: počet dnů odpovídající 
zbývající mateřské dovolené; nebyla-li 
zesnulá manželka úřednicí, stanoví se 
délka zbývající mateřské dovolené 
obdobně podle článku 58 služebního 
řádu;
– při vážném onemocnění dítěte: až dva 
dny;
– při velmi vážném onemocnění dítěte 
potvrzeném lékařem nebo při hospitalizaci 
dítěte mladšího 12 let: až pět dní;
– při úmrtí dítěte: čtyři dny;
– při adopci dítěte: 20 týdnů, v případě 
adopce zdravotně postiženého dítěte 24 
týdnů:
Na každé adoptované dítě se poskytuje 
nárok pouze na jedno období 
mimořádného volna, o které se mohou 
adoptivní rodiče, jsou-li oba úředníky, 
podělit. Toto mimořádné volno se 
poskytuje pouze tehdy, vykonává-li 
manžel / manželka úředníka výdělečnou 
činnost alespoň na poloviční úvazek. 
Pracuje-li manžel / manželka mimo 
orgány Unie a je-li mu / jí poskytnuto 
srovnatelné volno, odečte se odpovídající 
počet dnů z nároku úředníka. 
Orgán oprávněný ke jmenování může v 
nezbytném případě poskytnout 
dodatečné mimořádné volno, pokud 
vnitrostátní právní předpisy země, v níž 
probíhá adopční řízení a která není 
zemí, v níž je adaptující úředník 
zaměstnán, vyžadují přítomnost jednoho 
nebo obou adoptivních rodičů.
Mimořádné volno v délce deseti dnů se 
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poskytuje, pokud úředník nemá nárok 
na plné mimořádné volno v délce 20 
nebo 24 týdnů z důvodu obsaženého v 
první větě této odrážky; toto dodatečné 
mimořádné volno se uděluje pouze 
jednorázově na každé adoptované dítě.
Orgán rovněž může udělit mimořádné 
volno v případě dalšího školení a zácviku 
v rámci stanoveného programu dalšího 
školení a zácviku vypracovaného orgánem 
podle článku 24 služebního řádu.
Partner úředníka, který není ženatý / 
vdaná, se považuje pro účely tohoto 
článku za manžela / manželku, jsou-li 
splněny první tři podmínky uvedené v čl. 
1 odst. 2 písm. c) přílohy VII.“;;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 19
Pracovní řád ostatních zaměstnanců
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. V článku 47 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:

19. Článek 47 se nahrazuje tímto:

„Článek 47
Kromě případu úmrtí končí pracovní 
poměr dočasných zaměstnanců:

„na konci měsíce, ve kterém zaměstnanec 
dosáhne věku šedesáti pěti let, nebo 
výjimečně k datu stanovenému v souladu s 
čl. 50 písm. b) druhým pododstavcem 
služebního řádu, nebo“

a) na konci měsíce, ve kterém zaměstnanec 
dosáhne věku šedesáti pěti let, nebo 
případně k datu stanovenému v souladu s 
čl. 50c odst. 2 , nebo

b) pokud je smlouva uzavřena na dobu 
určitou:
i) ke dni uvedenému ve smlouvě;
ii) na konci výpovědní doby uvedené ve 
smlouvě, která zaměstnanci nebo orgánu 
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umožňuje ukončit pracovní poměr dříve. 
Výpovědní doba nesmí být kratší než 
jeden měsíc za každý rok trvání 
služebního poměru, přičemž nejkratší 
výpovědní doba činí jeden měsíc a 
nejdelší tři měsíce. U dočasných 
zaměstnanců, jejichž smlouvy byly 
obnoveny, činí nejdelší výpovědní doba 
šest měsíců. Výpovědní doba však 
nezačne běžet během těhotenství řádně 
potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci za předpokladu, že volno z 
důvodů nemoci nepřesahuje tři měsíce. S 
výhradou výše uvedených omezení se 
navíc během těhotenství řádně 
potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci doba přerušuje. V případě
rozvázání smlouvy orgánem má 
zaměstnanec právo na odstupné ve výši 
jedné třetiny jeho základního platu za 
období mezi dnem skončení plnění jeho 
povinností a dnem skončení platnosti 
jeho smlouvy;
iii) pokud zaměstnanec nadále nesplňuje 
podmínky stanovené v čl. 12 odst. 2 
písm. a) s výhradou možnosti udělení 
výjimky na základě uvedeného 
ustanovení. Pokud výjimka udělena 
není, použije se výpovědní doba uvedená 
v písm. b) bodě ii); nebo
c) pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou:
i) na konci výpovědní doby sjednané ve 
smlouvě; délka výpovědní doby nesmí 
být kratší než jeden měsíc za každý 
dokončený rok služby, přičemž nejkratší 
výpovědní doba činí tři měsíce a nejdelší 
deset měsíců. Výpovědní doba však 
nezačne běžet během těhotenství řádně 
potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci za předpokladu, že volno z 
důvodů nemoci nepřesahuje tři měsíce. S 
výhradou výše uvedených omezení se 
navíc během těhotenství řádně 
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potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci doba přerušuje nebo
ii) pokud zaměstnanec nadále nesplňuje 
podmínky stanovené v čl. 12 odst. 2 
písm. a) s výhradou možnosti udělení 
výjimky na základě uvedeného 
ustanovení. Pokud výjimka udělena 
není, použije se výpovědní doba uvedená 
v písm. c) bodě i).“;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 19 a (nový)
Pracovní řád ostatních zaměstnanců
Čl. 47 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a. V čl. 47 písm. b) se bod ii) nahrazuje 
tímto:
„ii) na konci výpovědní doby uvedené ve 
smlouvě, která zaměstnanci nebo orgánu 
umožňuje ukončit pracovní poměr dříve. 
Výpovědní doba nesmí být kratší než 
jeden měsíc za každý rok trvání 
služebního poměru, přičemž nejkratší 
výpovědní doba činí jeden měsíc a 
nejdelší tři měsíce. Výpovědní doba však 
nezačne běžet během těhotenství řádně 
potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci za předpokladu, že volno z 
důvodů nemoci nepřesahuje tři měsíce. S 
výhradou výše uvedených omezení se 
navíc během těhotenství řádně 
potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci doba přerušuje. V případě 
rozvázání smlouvy orgánem má 
zaměstnanec právo na odstupné ve výši 
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jedné třetiny jeho základního platu za 
období mezi dnem skončení plnění jeho 
povinností a dnem skončení platnosti 
jeho smlouvy.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 19 b (nový)
Pracovní řád ostatních zaměstnanců
Čl. 47 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19b. V čl. 47 písm. c) se bod i) nahrazuje 
tímto:
„i) na konci výpovědní doby sjednané ve 
smlouvě; délka výpovědní doby nesmí 
být kratší než jeden měsíc za každý 
dokončený rok služby, přičemž nejkratší 
výpovědní doba činí tři měsíce a nejdelší 
deset měsíců. Výpovědní doba však 
nezačne běžet během těhotenství řádně 
potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci za předpokladu, že volno z 
důvodů nemoci nepřesahuje tři měsíce. S 
výhradou výše uvedených omezení se 
navíc během těhotenství řádně 
potvrzeného lékařem, v průběhu 
mateřské dovolené nebo volna z důvodů 
nemoci doba přerušuje nebo“;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 33 a (nový)
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Pracovní řád ostatních zaměstnanců
Čl. 139 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a. V čl. 139 odst. 1 se písmeno d) 
nahrazuje tímto:
„d) s ohledem na skutečnost, že důvěra 
je základem profesionálního vztahu mezi 
poslancem a jeho akreditovaným 
parlamentním asistentem, po skončení 
výpovědní doby uvedené ve smlouvě, 
která akreditovanému parlamentnímu 
asistentovi nebo Evropskému 
parlamentu jednajícímu na žádost 
poslance nebo poslanců Evropského 
parlamentu, u nichž je akreditovaný 
parlamentní asistent zaměstnán, dává 
právo ukončit smlouvu před uplynutím 
její platnosti. Výpovědní doba nesmí být 
kratší než jeden měsíc za každý rok 
služby, nesmí však být kratší než jeden 
měsíc a delší než tři měsíce. Běh 
výpovědní doby však nesmí začít během 
těhotenství řádně potvrzeného lékařem, 
během mateřské dovolené nebo volna z 
důvodu nemoci, pokud volno z důvodu 
nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto 
se běh výpovědní doby s výhradou výše 
uvedeného omezení přerušujeběhem 
těhotenství řádně potvrzeného lékařem a
během této dovolené a volna“;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 33 a (nový)
Pracovní řád ostatních zaměstnanců
Čl. 139 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a. V článku 139 se písm. d) nahrazuje 
tímto:
„(d) s ohledem na skutečnost, že důvěra 
je základem profesionálního vztahu mezi 
poslancem a jeho akreditovaným 
parlamentním asistentem, po skončení 
výpovědní doby uvedené ve smlouvě, 
která akreditovanému parlamentnímu 
asistentovi nebo Evropskému 
parlamentu jednajícímu na žádost 
poslance nebo poslanců Evropského 
parlamentu, u nichž je akreditovaný 
parlamentní asistent zaměstnán, dává 
právo ukončit smlouvu před uplynutím 
její platnosti. Výpovědní doba nesmí být 
kratší než jeden měsíc za každý rok 
služby, nesmí však být kratší než jeden 
měsíc a delší než tři měsíce. Běh 
výpovědní doby však nesmí začít během 
těhotenství řádně potvrzeného lékařem, 
během mateřské dovolené nebo volna z 
důvodu nemoci, pokud volno z důvodu 
nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto 
se běh výpovědní doby s výhradou výše 
uvedeného omezení přerušuje během 
těhotenství řádně potvrzeného lékařem a 
během této dovolené a volna“;

Or. en


