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Ændringsforslag 14
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Ligestilling og ikke-
forskelsbehandling er centrale værdier i 
EU-institutionernes funktionsmåde, og en 
bedre kønsfordeling skal opnås på alle 
personaleniveauer. For at opfylde målene 
for ligestilling og ikke-forskelsbehandling 
skal mere effektive politikker udvikles for 
at indvirke på de forskellige institutioners 
rekruttering, uddannelse og daglige 
funktion.

Or. en

Ændringsforslag 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I betragtning af den nuværende 
økonomiske situation, som opfordrer til 
solidaritet mellem alle, er Unionens 
tjenestemænd nødt til at bidrage, og det på 
en måde, der tager hensyn til forskellene 
mellem de lavere og højere lønklasser. 
Med henblik herpå bør et 
solidaritetsbidrag indføres, der finder 
gradvis anvendelse på tjenestemænds 
vederlag fra og med lønklasse AST 4, som 
fastsat i bestemmelserne til gennemførelse 
af bidraget.

Or. en
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Ændringsforslag 16
Angelika Werthmann

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Som følge af de demografiske
ændringer og ændringerne i 
alderssammensætningen i den pågældende 
population er det nødvendigt at hæve
pensionsalderen, dog kombineret med 
overgangsforanstaltninger for de 
tjenestemænd og øvrige ansatte, der 
allerede er ansat ved Den Europæiske 
Union. Overgangsforanstaltninger er 
nødvendige af hensyn til overholdelsen af 
de rettigheder, som de tjenstgørende 
tjenestemænd allerede har optjent gennem 
bidrag til den fiktive pensionsfond for Den 
Europæiske Unions tjenestemænd.

(7) Demografiske ændringer og 
ændringerne i alderssammensætningen i 
den pågældende population medfører en 
stadig større byrde for EU-
institutionernes pensionsordning og 
nødvendiggør, at pensionsalderen hæves,
og at den årlige sats for optjening af 
pensionsrettigheder reduceres, dog 
kombineret med overgangsforanstaltninger 
for de tjenestemænd, der allerede er ansat 
ved Den Europæiske Union.
Overgangsforanstaltninger er nødvendige 
af hensyn til overholdelsen af de 
rettigheder, som de tjenstgørende 
tjenestemænd allerede har optjent gennem 
bidrag til den fiktive pensionsfond for Den 
Europæiske Unions tjenestemænd.

Or. en

Ændringsforslag 17
Zita Gurmai

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er almindelig praksis inden for 
aktuarområdet at basere sig på historiske 
observationer over 20-40 år af rentesatser 
og lønudvikling, når balancen i 
pensionsordninger skal sikres. De glidende 
gennemsnit for rentesatser og lønudvikling 
bør derfor udvides til 30 år med en 
overgangsperiode på 8 år.

(9) Det er almindelig praksis inden for 
aktuarområdet at basere sig på historiske 
observationer over 20-40 år af rentesatser 
og lønudvikling, når balancen i 
pensionsordninger skal sikres. De glidende 
gennemsnit for rentesatser og lønudvikling 
bør derfor udvides til 30 år med en 
overgangsperiode på 8 år. Reformen af 
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pensionsordningen bør tage hensyn til 
den allerede eksisterende pensionskløft 
mellem kvinder og mænd og den 
potentielle effekt, denne reform vil have 
på pensionerne til kvinder, især dem i de 
laveste lønklasser.

Or. en

Ændringsforslag 18
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fleksible arbejdstidsordninger er et 
væsentligt element i en moderne og 
effektiv offentlig administration, idet de er 
til fordel for familievenlige arbejdsvilkår 
og en passende kønsfordeling i 
institutionerne. Der bør derfor være en klar 
reference til disse ordninger i 
personalevedtægten.

(15) Fleksible arbejdstidsordninger er et 
væsentligt element i en moderne og 
effektiv offentlig administration, idet de er 
til fordel for familievenlige arbejdsvilkår 
og en passende kønsfordeling i 
institutionerne. Der bør derfor være en klar 
reference i personalevedtægten til disse 
ordninger, som bør være fleksible med 
hensyn til kernearbejdstiden. Hvis de 
enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed indfører særlige 
ordninger for at give en tjenestemand, der 
vender tilbage fra barselsorlov, mulighed 
for at amme sit barn, så bør 
dispensationen fra 
arbejdstidsbestemmelserne trækkes fra de 
gældende flekstidsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 19
Barbara Matera

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fleksible arbejdstidsordninger er et 
væsentligt element i en moderne og 
effektiv offentlig administration, idet de er 
til fordel for familievenlige arbejdsvilkår 
og en passende kønsfordeling i 
institutionerne. Der bør derfor være en klar 
reference til disse ordninger i 
personalevedtægten.

(15) Fleksible arbejdstidsordninger, såsom 
flekstid og distancearbejde, er et 
væsentligt element i en moderne og 
effektiv offentlig administration, idet de er 
til fordel for familievenlige arbejdsvilkår, 
især i tilfælde af enlige forsørgere, og en 
passende kønsfordeling i institutionerne.
Der bør derfor være en klar reference til 
disse ordninger i personalevedtægten.

Or. it

Ændringsforslag 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 1d – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 1d, stk. 1, første afsnit, 
indsættes som andet punktum:
"Med henblik herpå er institutionerne 
forpligtet til at sikre, at 40 % af AD-
stillingerne er besat af kvinder."

Or. en

Ændringsforslag 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 1d – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 1d, stk. 1, andet afsnit, 
ændres "ægteskabslignende forhold" til 
"ægteskabslignende forhold, herunder 
mellem personer af samme køn,".

Or. en

Ændringsforslag 22
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 
Personalevedtægten
Artikel 42a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) I artikel 42a foretages følgende 
ændringer:

13) I artikel 42a foretages følgende 
ændringer:

a) I stk. 1, andet punktum, ændres 
"institutionerne" til "de enkelte 
institutioners ansættelsesmyndighed".'

a) Stk. 1 affattes således:

"Enhver tjenestemand har for hvert barn 
ret til en forældreorlov af en varighed på 
højst seks måneder, under hvilken der 
ikke udbetales grundløn, og som skal 
tages i de første tolv år efter barnets fødsel 
eller adoption. Orlovens varighed kan 
fordobles for enlige forsørgere, der 
anerkendes som sådanne ifølge de 
almindelige gennemførelsesbestemmelser, 
der vedtages af institutionerne, samt for 
forældre til børn med et handicap eller en 
alvorlig sygdom, der er anerkendt af 
institutionens læge. Orloven kan opdeles i 
flere perioder, hver af en varighed på 
mindst en måned."

b) I stk. 3, sidste punktum, ændres 
"tilpasses" til "ajourføres".

b) Stk. 3 affattes således:

"Godtgørelsen forhøjes til 1 215,63 EUR 
om måneden, eller 50 % af dette beløb i 
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tilfælde af halvtidsarbejde, for enlige 
forsørgere samt for forældre til børn med 
et handicap eller en alvorlig sygdom, der 
er anerkendt af institutionens læge, som 
omhandlet i stk. 1 og i de første tre 
måneder af forældreorloven, når faderen 
tager denne under barselsorloven, eller en 
af forældrene tager den umiddelbart efter 
barselsorloven, under adoptionsorloven 
eller umiddelbart efter adoptionsorloven.
Beløbene i denne artikel tilpasses på de 
samme betingelser som lønnen."

Or. en

Ændringsforslag 23
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 
Personalevedtægten
Artikel 42a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) I artikel 42a foretages følgende 
ændringer:

13) Artikel 42a affattes således:

"Artikel 42a 
a) I stk. 1, andet punktum, ændres 
"institutionerne" til "de enkelte 
institutioners ansættelsesmyndighed".'

Enhver tjenestemand har for hvert barn 
ret til en forældreorlov af en varighed på 
højst seks måneder, under hvilken der 
ikke udbetales grundløn, og som skal 
tages i de første tolv år efter barnets fødsel 
eller adoption. Orlovens varighed kan 
fordobles for enlige forsørgere, der 
anerkendes som sådanne ifølge de 
almindelige gennemførelsesbestemmelser, 
der vedtages af de enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed. Orloven kan 
opdeles i flere perioder, hver af en 
varighed på mindst en måned.

b) I stk. 3, sidste punktum, ændres 
"tilpasses" til "ajourføres".

Under forældreorloven bevarer 
tjenestemanden sit medlemskab af de 
sociale sikringsordninger. Han erhverver 
fortsat pensionsrettigheder og bevarer 
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retten til børnetilskud og 
uddannelsestillæg for børn, som han har 
forsørgerpligt over for. Han bevarer 
ligeledes sin stilling, sin ret til at avancere 
til højere løntrin og muligheden for at 
komme i betragtning ved forfremmelse. 
Orloven kan tages i form af en periode 
helt uden arbejde eller i form af 
halvtidsarbejde. Hvis forældreorloven 
tages i form af halvtidsarbejde, fordobles 
den maksimale varighed, der er nævnt i 
stk. 1. Under forældreorloven har 
tjenestemanden krav på en godtgørelse på 
911,73 EUR om måneden eller 50 % af 
dette beløb i tilfælde af halvtidsarbejde, 
men han må ikke udføre nogen anden 
form for lønnet arbejde. Institutionen 
afholder hele bidraget til de i artikel 72 og 
73 fastsatte sociale sikringsordninger, og 
dette beregnes på grundlag af 
tjenestemandens grundløn. I tilfælde af 
en orlov i form af halvtidsarbejde finder 
denne bestemmelse dog kun anvendelse 
på forskellen mellem den fulde grundløn 
og den forholdsvis nedsatte grundløn. For 
den faktisk udbetalte del af grundlønnen 
beregnes tjenestemandens bidrag ved 
anvendelse af de samme procenter som 
dem, der ville blive anvendt ved 
fuldtidsarbejde.
Godtgørelsen forhøjes til 1 215,63 EUR 
om måneden, eller 50 % af dette beløb i 
tilfælde af halvtidsarbejde, for enlige 
forsørgere som omhandlet i stk. 1 og i de 
første tre måneder af forældreorloven, 
når faderen tager denne under 
barselsorloven, eller en af forældrene 
tager den umiddelbart efter 
barselsorloven, under adoptionsorloven 
eller umiddelbart efter adoptionsorloven.
Forældreorloven kan forlænges med 
yderligere seks måneder med en 
godtgørelse, der begrænses til 50 % af det 
beløb, der er anført i stk. 2. For enlige 
forsørgere som omhandlet i stk. 1 kan 
forældreorloven forlænges med yderligere 
12 måneder med en ydelse, der begrænses 
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til 50 % af det beløb, der er anført i stk. 3.
Beløbene i denne artikel ajourføres på de 
samme betingelser som lønnen."

Or. en

Ændringsforslag 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 21 – litra d a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 55 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Følgende stykke tilføjes:
"De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed indfører specifikke 
ordninger for at give en tjenestemand, der 
vender tilbage fra barselsorlov, mulighed 
for at amme eller pumpe mælk ud ved at 
give en fritagelse fra arbejdet på mindst to 
timer om dagen til dette formål.
Disse ordninger gælder for hver hele 
arbejdsdag. Hvis en tjenestemand ikke 
arbejder hele dage, skal arbejdsfritagelse 
for at amme eller pumpe mælk ud 
reduceres til et minimum på én time.
De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed skal sørge for et 
passende miljø til at amme eller pumpe 
mælk i."

Or. en

Ændringsforslag 25
Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 22 – litra a a (nyt)
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Personalevedtægten
Artikel 55a – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende 
litra:

'ea) for at tage sig af et barn på op til 12 
år, hvis arbejdstidsnedsættelsen ikke 
overstiger 5 % af den normale arbejdstid. 
I så fald reduceres tjenestemandens 
vederlag ikke."

Or. en

Begrundelse

Om end det ikke udgør et stort problem for de fleste tjenestemænd, at den ugentlige arbejdstid 
sættes op til 40 timer, vil dem, der kommer til at lide mest under denne foranstaltning, blive 
børn af tjenestemænd (og øvrige ansatte), der vil skulle blive i skolen eller daginstitutionen en 
halv time længere for at vente på deres far eller mor. Dette ændringsforslag medfører, at den 
ugentlige arbejdstid for denne særlige personalekategori vil blive sat op til 38 timer i stedet 
for 40 timer, takket være en 95-procents-deltidsordning med fuld løn.

Ændringsforslag 26
Barbara Matera

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 22 – litra b a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 55a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for at indføre forskellige former for 
deltidsarbejde for enlige forsørgere med 
børn, over for hvilke der består 
forsørgerpligt, for bedre at kombinere 
arbejde og familiemæssige forpligtelser   

Or. it
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Ændringsforslag 27
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 22 – litra -a a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 55a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) I stk. 2, første afsnit, indsættes 
følgende litra:
'ba) for at tage sig af et barn på under 14 
år, hvis arbejdstidsnedsættelsen ikke 
overstiger 5 % af den normale arbejdstid. 
I dette tilfælde finder artikel 3 i bilag IV a 
ikke anvendelse"

Or. en

Ændringsforslag 28
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 26 a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 58 – tredje sætning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a. Artikel 58, tredje punktum, affattes 
således:
"I tilfælde af flerfødsel, for tidlig fødsel 
eller fødsel af et barn med et handicap 
eller en alvorlig sygdom er orloven på 24 
uger."

Or. en

Ændringsforslag 29
Silvana Koch-Mehrin
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 26 a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a. Artikel 58 affattes således:
'Artikel 58
Ud over den ferie og orlov, der er 
omhandlet i artikel 57, har en 
tjenestemand mod fremlæggelse af 
lægeattest ret til en barselsorlov på tyve 
uger. Barselsorloven kan tidligst 
påbegyndes seks uger inden den i attesten 
anførte forventede fødselsdato og slutter 
tidligst 14 uger efter nedkomsten. I 
tilfælde af flerfødsel, for tidlig fødsel eller
fødsel af et handicappet barn er orloven 
på 24 uger. I denne bestemmelse forstås 
ved for tidlig fødsel en fødsel, der finder 
sted inden udgangen af den 34. 
svangerskabsuge."

Or. en

Ændringsforslag 30
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 26 a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a. I artikel 58 tilføjes følgende stykker:
"De samlede omkostninger ved betalinger 
til barselsorlov for alle tjenestemænd og 
øvrige ansatte, herunder assistenter for 
medlemmer af Europa-Parlamentet, skal 
afholdes af institutionernes fælles sociale 
sikringsordning fra en sådan orlovs første 
dag.
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Tjenestemænd og øvrige ansatte, 
herunder akkrediterede parlamentariske 
assistenter, må ikke få deres kontrakt 
opsagt under graviditeten. Kvinder på 
barselsorlov, herunder akkrediterede 
parlamentariske assistenter, må ikke få 
deres kontrakt opsagt, før barselsorloven 
er afsluttet.

Or. en

Ændringsforslag 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 32 – litra a a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 66a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 2 foretages følgende ændringer:
"2. Solidaritetsbidraget, som beregnes af 
det i stk. 3 fastsatte grundlag, varierer 
mellem 6 % og 12 %. Solidaritetsbidraget 
gælder ikke for lønklasse AST1 op til og 
med lønklasse AST3. 6 %-satsen gælder 
fra og med lønklasse AST/AD4 og op til 
og med lønklasse AST/AD9. Fra og med 
lønklasse AST10/AD10 er satsen 
progressiv, således at den når op på 12 % 
for lønklasse 16."

Or. en

Ændringsforslag 32
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 32 a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 67 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

32a) Artikel 67, stk. 3, affattes således:
"3. Ansættelsesmyndigheden kan træffe 
særlig og begrundet bestemmelse om, at 
børnetilskuddet skal fordobles på 
grundlag af lægeerklæringer, der godtgør, 
at det pågældende barn har et handicap 
eller en længerevarende sygdom, der 
udgør en tung byrde for tjenestemanden."

Or. en

Ændringsforslag 33
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 46 a (nyt)
Personalevedtægten
Bilag V – artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

46a) Artikel 6 i bilag V affattes således:
"Artikel 6
I tillæg til den årlige ferie kan der efter 
anmodning bevilges tjenestefrihed. Især i 
de følgende tilfælde gives en sådan inden 
for følgende grænser, ved:
– tjenestemandens indgåelse af ægteskab: 
fire dage
– tjenestemandens flytning: indtil to dage
– ægtefælles alvorlige sygdom: indtil tre 
dage
– ægtefælles død: fire dage
– alvorlig sygdom hos en slægtning i 
opstigende linje: indtil to dage
– en i opstigende linje slægtnings død: to 
dage
– et barns indgåelse af ægteskab: to dage
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– fødsel af et barn: – ti dage, som skal 
tages i løbet af de første 14 uger efter 
fødslen
– fødsel af et handicappet eller alvorligt 
sygt barn: – 20 dage, som skal tages i 
løbet af de første 14 uger efter fødslen
– hustruens død under barselsorlov: et 
antal dage svarende til den resterende 
barselsorlov; hvis hustruen ikke er 
tjenestemand, beregnes den resterende 
barselsorlov ved analog anvendelse af 
vedtægtens artikel 58
– et barns alvorlige sygdom: indtil to dage
– et barns meget alvorlige sygdom, 
attesteret af en læge, eller 
hospitalsindlæggelse af et barn på højst 
12 år: indtil fem dage
– et barns død: fire dage
– adoption af et barn: 20 uger, og 24 uger 
ved adoption af et handicappet barn.
Hvert adopteret barn giver ret til 
tjenestefrihed i en enkelt periode, som kan 
deles mellem adoptivforældrene, hvis de 
begge er tjenestemænd. Tjenestefriheden 
gives kun, hvis tjenestemandens ægtefælle 
mindst er halvtidsbeskæftiget med lønnet 
arbejde. Hvis ægtefællen arbejder uden 
for EU-institutionerne og opnår en 
lignende tjenestefrihed, fratrækkes et 
tilsvarende antal dage i tjenestemandens 
tjenestefrihed. 
Ansættelsesmyndigheden kan om 
nødvendigt bevilge en supplerende 
tjenestefrihed i tilfælde, hvor 
adoptivforældrene eller en af disse ifølge 
den nationale lovgivning i det land, hvor 
adoptionsproceduren foregår, skal tage 
ophold i det pågældende land, og dette er 
et andet land end det, hvor den 
tjenestemand, der adopterer barnet, er 
ansat.
Der gives ti dages tjenestefrihed, hvis 
tjenestemanden ikke har ret til den 
samlede tjenestefrihed på 20 eller 24 uger 
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i henhold til dette led, første punktum; 
den supplerende tjenestefrihed gives kun 
én gang for hvert adopteret barn.
Endvidere kan institutionen give 
tjenestefrihed i tilfælde af faglig 
videreuddannelse, inden for rammerne af 
det program for faglig videreuddannelse, 
som institutionen har fastlagt i medfør af 
vedtægtens artikel 24a.
I forbindelse med denne artikel behandles 
en tjenestemands ugifte partner på samme 
måde som en ægtefælle, forudsat at de 
første tre betingelser i bilag VII, artikel 1, 
stk. 2, litra c), er opfyldt."

Or. en

Ændringsforslag 34
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 19
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) Artikel 47, litra a), affattes således: 19) Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47
Undtagen ved dødsfald ophører 
ansættelsesforholdet for en midlertidigt 
ansat:

"ved udgangen af den måned, i hvilken 
den ansatte fylder 65 år, eller
undtagelsesvist på det tidspunkt, der 
fastsættes i henhold til artikel 52, stk. 1,
litra b), andet afsnit, i vedtægten, eller"

a) ved udgangen af den måned, i hvilken 
den ansatte fylder 65 år, eller i givet fald 
på et tidspunkt fastsat i henhold til artikel
50c, stk. 2, eller

b) for kontrakter på bestemt tid:
i) på det tidspunkt, der er fastlagt i 
kontrakten
ii) ved udløbet af den opsigelsesfrist, der 
er fastsat i kontrakten, og som giver den 
ansatte eller institutionen mulighed for at 
opsige kontrakten, inden den udløber. 
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Opsigelsesfristen kan ikke være kortere 
end en måned for hvert tjenesteår, idet 
den dog mindst skal være på en måned og 
højst kan være på tre måneder. For en 
midlertidigt ansat, hvis kontrakt er blevet 
fornyet, kan den højst være på seks 
måneder. Opsigelsesfristen kan ikke 
begynde at løbe under en graviditet, for 
hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, medmindre denne orlov 
overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen 
suspenderes desuden under en graviditet, 
for hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, dog med ovenstående 
begrænsninger. Hvis institutionen opsiger 
kontrakten, er den ansatte berettiget til en 
godtgørelse svarende til en tredjedel af 
grundlønnen for tiden mellem dagen for 
fratrædelse fra tjenesten og den dag, hvor 
hans kontrakt ville være udløbet
iii) i tilfælde, hvor den ansatte ikke 
længere opfylder de i artikel 12, stk. 2, 
litra a), fastsatte betingelser, og med 
forbehold af den i nævnte artikel fastsatte 
undtagelse. Såfremt en sådan undtagelse 
ikke bevilges, gælder den i nr. ii) i 
nærværende litra fastsatte opsigelsesfrist, 
eller
c) for kontrakter på ubestemt tid:
i) ved udløbet af den opsigelsesfrist, der er 
fastsat i kontrakten; opsigelsesfristen kan 
ikke være kortere end en måned for hvert 
tjenesteår, idet den dog mindst skal være 
på tre måneder og højst kan være på ti 
måneder. Opsigelsesfristen kan ikke 
begynde at løbe under en graviditet, for 
hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, medmindre denne orlov 
overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen 
suspenderes desuden under en graviditet, 
for hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, dog med ovenstående 
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begrænsninger 
ii) i tilfælde, hvor den ansatte ikke 
længere opfylder de i artikel 12, stk. 2, 
litra a), fastsatte betingelser, og med 
forbehold af den i nævnte artikel fastsatte 
undtagelse. Såfremt en sådan undtagelse 
ikke bevilges, gælder den i nr. i) i 
nærværende litra fastsatte 
opsigelsesfrist."

Or. en

Ændringsforslag 35
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 19 a (nyt)
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 47 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) Artikel 47, litra b), nr. ii), affattes 
således:
"ii) ved udløbet af den opsigelsesfrist, der 
er fastsat i kontrakten, og som giver den 
ansatte eller institutionen mulighed for at 
opsige kontrakten, inden den udløber. 
Opsigelsesfristen kan ikke være kortere 
end en måned for hvert tjenesteår, idet 
den dog mindst skal være på en måned og 
højst kan være på tre måneder. For en 
midlertidigt ansat, hvis kontrakt er blevet 
fornyet, kan den højst være på seks 
måneder. Opsigelsesfristen kan ikke 
begynde at løbe under en graviditet, for 
hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, medmindre denne orlov 
overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen 
suspenderes desuden under en graviditet, 
for hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, dog med ovenstående 
begrænsninger. Hvis institutionen opsiger 
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kontrakten, er den ansatte berettiget til en 
godtgørelse svarende til en tredjedel af 
grundlønnen for tiden mellem dagen for 
fratrædelse fra tjenesten og den dag, hvor 
hans kontrakt ville være udløbet"

Or. en

Ændringsforslag 36
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 19 b (nyt)
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 47 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19b) Artikel 47, litra c), nr. i), affattes 
således:
"i) ved udløbet af den opsigelsesfrist, der 
er fastsat i kontrakten; opsigelsesfristen 
kan ikke være kortere end en måned for 
hvert tjenesteår, idet den dog mindst skal 
være på tre måneder og højst kan være på 
ti måneder. Opsigelsesfristen kan ikke 
begynde at løbe under en graviditet, for 
hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, medmindre denne orlov 
overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen 
suspenderes desuden under en graviditet, 
for hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, dog med ovenstående 
begrænsninger"

Or. en

Ændringsforslag 37
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 33 a (nyt)
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 139 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) Artikel 139, stk. 1, litra d), affattes 
således:
"d) under hensyntagen til, at tillid er 
grundlaget for arbejdsrelationen mellem 
medlemmet og dennes akkrediterede 
parlamentariske assistent, ved udløbet af 
den i kontrakten fastsatte opsigelsesfrist, 
der giver den akkrediterede 
parlamentariske assistent eller Europa-
Parlamentet, der handler efter anmodning 
fra det eller de medlemmer af Europa-
Parlamentet, som den akkrediterede 
parlamentariske assistent er ansat til at 
bistå, ret til at opsige kontrakten, inden 
den udløber. Opsigelsesfristen kan ikke 
være kortere end en måned for hvert 
tjenesteår, idet den dog mindst skal være
på en måned og højst kan være på tre 
måneder. Opsigelsesfristen kan ikke 
begynde at løbe under en graviditet, for 
hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, medmindre denne orlov 
overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen 
suspenderes desuden under en graviditet, 
for hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, dog med ovenstående 
begrænsninger"

Or. en

Ændringsforslag 38
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 33 a (nyt)
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Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 139 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) Artikel 139, stk. 1, litra d), affattes 
således:
"d) under hensyntagen til, at tillid er 
grundlaget for arbejdsrelationen mellem 
medlemmet og dennes akkrediterede 
parlamentariske assistent, ved udløbet af 
den i kontrakten fastsatte opsigelsesfrist, 
der giver den akkrediterede 
parlamentariske assistent eller Europa-
Parlamentet, der handler efter anmodning 
fra det eller de medlemmer af Europa-
Parlamentet, som den akkrediterede 
parlamentariske assistent er ansat til at 
bistå, ret til at opsige kontrakten, inden 
den udløber. Opsigelsesfristen kan ikke 
være kortere end en måned for hvert 
tjenesteår, idet den dog mindst skal være 
på en måned og højst kan være på tre 
måneder. Opsigelsesfristen kan ikke 
begynde at løbe under en graviditet, for 
hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, medmindre denne orlov 
overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen 
suspenderes desuden under en graviditet, 
for hvilken der behørigt er udstedt en 
lægeerklæring, eller under barsels- eller 
sygeorlov, dog med ovenstående 
begrænsninger"

Or. en


