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Muudatusettepanek 14
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ELi institutsioonide toimimises on 
põhiväärtusteks sooline võrdõiguslikkus 
ja mittediskrimineerimine ning töötajate 
kõigil tasanditel tuleb naiste ja meeste 
vahel saavutada parem sooline tasakaal. 
Soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise eesmärkide 
saavutamiseks tuleb välja töötada 
tõhusamad poliitikameetmed, millega 
mõjutada institutsioonidesse töölevõtmist, 
töötajate koolitust ja eri institutsioonide 
igapäevast tööd.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Võttes arvesse praegust 
majanduslikku olukorda, mis nõuab kõigi 
solidaarsust, peavad ka ELi ametnikud 
panustama ja seda viisil, mille puhul 
võetakse arvesse erinevusi madalamate ja 
kõrgemate palgaastmete vahel. Selleks 
tuleks kehtestada solidaarsusmaks, mida 
kohaldatakse progressiivselt ametnike 
töötasude suhtes alates palgaastmest AST 
4, nagu on kindlaks määratud 
solidaarsusmaksu rakendamise 
meetmetes.
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Or. en

Muudatusettepanek 16
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Demograafilistest muutustest ja 
asjaomase elanikkonna vanusestruktuuri 
muutumisest tulenevalt tuleb pensioniiga 
tõsta, kuid rakendada siiski 
üleminekumeetmed juba tööle võetud 
Euroopa Liidu ametnike ja muude 
teenistujate suhtes. Neid 
üleminekumeetmeid on vaja selleks, et 
austada nende ametnike omandatud õigusi, 
kes on juba tööle võetud ja kes on teinud 
sissemakseid Euroopa Liidu ametnike 
nominaalpensioni fondi.

(7) Demograafilistest muutustest ja 
asjaomase elanikkonna vanusestruktuuri 
muutumisest tulenevalt suureneb üha 
enam koormus liidu institutsioonide 
pensioniskeemile ning seepärast tuleb 
pensioniiga tõsta ja pensioniõiguste iga-
aastast kasvuprotsenti vähendada, kuid 
rakendada siiski üleminekumeetmed juba 
tööle võetud Euroopa Liidu ametnike 
suhtes. Neid üleminekumeetmeid on vaja 
selleks, et austada nende ametnike 
omandatud õigusi, kes on juba tööle võetud 
ja kes on teinud sissemakseid Euroopa 
Liidu ametnike nominaalpensioni fondi.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Zita Gurmai

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Üldtunnustatud 
kindlustusmatemaatilise tava kohaselt tuleb 
pensioniskeemide tasakaalus hoidmiseks 
intressimäärade ja palkade tõusu puhul 
arvesse võtta viimase 20–40 aasta 
kogemusi. Seepärast tuleks intressimäärade 
ja palkade tõusu liikuvad keskmised 
pikendada 30 aastani koos kaheksa-aastase 
üleminekuperioodiga.

(9) Üldtunnustatud 
kindlustusmatemaatilise tava kohaselt tuleb 
pensioniskeemide tasakaalus hoidmiseks 
intressimäärade ja palkade tõusu puhul 
arvesse võtta viimase 20–40 aasta 
kogemusi. Seepärast tuleks intressimäärade 
ja palkade tõusu liikuvad keskmised 
pikendada 30 aastani koos kaheksa-aastase 
üleminekuperioodiga. Pensioniskeemi 
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reformi puhul tuleks arvesse võtta juba 
olemasolevat naiste ja meeste 
pensionierinevust ning selle reformi 
võimalikku mõju naiste pensionile, eeskätt 
kõige madalamatel palgaastmetel olevate 
naiste pensionile.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Paindlik tööaja korraldus on oluline 
osa nüüdisaegsest ja tõhusast avalikust 
haldusest, mis võimaldab kasutada 
peresõbralikke töötingimusi ning saavutada 
institutsioonides sobiv sooline tasakaal. 
Seepärast on vaja sellele korraldusele
personalieeskirjades selgelt viidata.

(15) Paindlik tööaja korraldus on oluline 
osa nüüdisaegsest ja tõhusast avalikust 
haldusest, mis võimaldab kasutada 
peresõbralikke töötingimusi ning saavutada 
institutsioonides sobiv sooline tasakaal. 
Seepärast on vaja personalieeskirjades 
selgelt viidata sellele korraldusele, mis 
peaks olema paindlik põhitööaja suhtes.
Kui institutsiooni ametisse nimetav asutus 
või ametiisik võtab kasutusele 
erikorralduse, mis võimaldab rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt naasval ametnikul oma 
last rinnaga toita, siis vabastus tööajast 
tuleks maha arvata kohaldatavast 
paindlikust tööaja korraldusest.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Paindlik tööaja korraldus on oluline (15) Paindlik tööaja korraldus, nt paindlik 
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osa nüüdisaegsest ja tõhusast avalikust 
haldusest, mis võimaldab kasutada 
peresõbralikke töötingimusi ning saavutada 
institutsioonides sobiv sooline tasakaal. 
Seepärast on vaja sellele korraldusele 
personalieeskirjades selgelt viidata.

tööaeg ja kaugtöö, on oluline osa 
nüüdisaegsest ja tõhusast avalikust 
haldusest, mis võimaldab kasutada 
peresõbralikke töötingimusi, eriti 
üksikvanemaga perede puhul, ning 
saavutada institutsioonides sobiv sooline 
tasakaal. Seepärast on vaja nendele 
korraldustele personalieeskirjades selgelt 
viidata.

Or. it

Muudatusettepanek 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 1d – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. artikli 1d lõike 1 esimesele lõigule 
lisatakse järgmine lause:
„Sel eesmärgil peavad institutsioonid 
tagama, et 40% AD ametikohtadest on 
naistega täidetud.”;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 1d – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. artikli 1d lõike 1 teises lõigus 
asendatakse sõna „vabaabielud” fraasiga 
„mitteabieluline partnerlus ja 
samasooliste isikute abielu või 
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partnerlus”;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 Personalieeskirjad
Artikkel 42a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. artiklit 42a muudetakse järgmiselt: 13. artiklit 42a muudetakse järgmiselt:

(a) esimese lõigu teises lauses asendatakse 
sõna „institutsioonide” fraasiga 
„institutsioonide ametisse nimetavate 
asutuste või ametiisikute”;

(a) esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Ametnikul on õigus saada kuni kuus 
kuud põhipalgata lapsehoolduspuhkust 
iga lapse puhul, ja see tuleb võtta 
esimese kaheteistkümne aasta jooksul 
pärast lapse sündi või lapsendamist.
Puhkuse kestust võib kahekordistada 
institutsioonide poolt vastuvõetud üldiste 
rakendussätete põhjal üksikvanemana 
tunnustatud vanemate puhul ja 
vanemate puhul, kelle ülalpeetavatel lastel 
on institutsiooni meditsiinitöötaja 
tuvastatud puue või raske haigus.
Korraga võetav puhkus ei saa olla lühem 
kui üks kuu.”;

(b) kolmanda lõigu viimases lauses
asendatakse sõna „kohandatakse” sõnaga 
„ajakohastatakse”;

(b) kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Toetus on 1 215,63 eurot kuus või 50 % 
sellisest summast, kui ametnik töötab 
puhkuse ajal poole kohaga, esimeses 
lõigus nimetatud üksikvanemate puhul 
ja vanemate puhul, kelle ülalpeetavatel 
lastel on institutsiooni meditsiinitöötaja 
tuvastatud puue või raske haigus, ning
lapsehoolduspuhkuse esimese kolme kuu 
jooksul, kui sellise puhkuse võtab isa 



PE486.090v01-00 8/22 AM\897170ET.doc

ET

ema sünnituspuhkuse ajal või emb-
kumb vanematest kohe pärast 
sünnituspuhkust või selle ajal või kohe 
pärast lapsendamispuhkust. Käesolevas 
artiklis nimetatud summasid 
kohandatakse samadel tingimustel nagu 
töötasu.”;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 
Personalieeskirjad
Artikkel 42a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. artiklit 42a muudetakse järgmiselt: 13. artikkel 42a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 42a
(a) esimese lõigu teises lauses asendatakse 
sõna „institutsioonide” fraasiga 
„institutsioonide ametisse nimetavate 
asutuste või ametiisikute”;

Ametnikul on õigus saada kuni kuus 
kuud põhipalgata lapsehoolduspuhkust 
iga lapse puhul, ja see tuleb võtta 
esimese kaheteistkümne aasta jooksul 
pärast lapse sündi või lapsendamist. 
Puhkuse kestust võib kahekordistada 
institutsioonide ametisse nimetavate 
asutuste või ametiisikute poolt 
vastuvõetud üldiste rakendussätete 
põhjal üksikvanemana tunnustatud 
vanemate puhul. Korraga võetav 
miinimumpuhkus ei saa olla lühem kui 
üks kuu.

(b) kolmanda lõigu viimases lauses 
asendatakse sõna „kohandatakse” sõnaga 
„ajakohastatakse”;

Lapsehoolduspuhkuse ajal jääb ametnik 
jätkuvalt kaetuks 
sotsiaalkindlustussüsteemiga; tal säilib 
õigus pensioniõiguste ning ülalpeetava 
lapse toetuse ja õppetoetuse saamiseks. 
Ametnikul säilib tema ametikoht ja tal 
on jätkuvalt õigus tõusta kõrgemale 
palgaastmele või -järgule. Puhkus 
võetakse sellisel kujul, et jäädakse 
täielikult tööst kõrvale või tehakse poole 
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kohaga tööd. Juhul, kui võetud 
lapsehoolduspuhkus on sellisel kujul, et 
tehakse poole kohaga tööd, 
kahekordistatakse esimeses lõigus 
sätestatud maksimumperioodi. 
Lapsehoolduspuhkuse ajal on ametnikul 
õigus saada 911,73 eurot suurust toetust 
kuus või 50 % sellest summast puhkuse 
ajal poole kohaga töötamise korral, kuid 
ta ei või teha muud tasustatavat tööd. 
Institutsioon maksab artiklites 72 ja 73 
sätestatud sotsiaalkindlustusmaksed 
täies ulatuses ja need maksed 
arvutatakse ametniku põhipalga põhjal. 
Kui puhkuse ajal tehakse poole kohaga 
tööd, kohaldatakse käesolevat sätet siiski 
üksnes kogu põhipalga ja 
proportsionaalselt vähendatud 
põhipalga vahe suhtes. Tegelikult 
saadud põhipalga osas arvutatakse 
ametniku sissemakse samasid 
protsendimäärasid kasutades nagu siis, 
kui ta töötaks täistööajaga.
Toetus on 1 215,63 eurot kuus või 50 % 
sellisest summast, kui ametnik töötab 
puhkuse ajal poole kohaga, esimeses 
lõigus nimetatud üksikvanemate puhul 
ja lapsehoolduspuhkuse esimese kolme 
kuu jooksul, kui sellise puhkuse võtab 
isa ema sünnituspuhkuse ajal või emb-
kumb vanematest kohe pärast 
sünnituspuhkust või selle ajal või kohe 
pärast lapsendamispuhkust.
Lapsehoolduspuhkust võib pikendada 
lisaks kuue kuu võrra, sel ajal piirdub 
toetus 50%-ga teises lõigus nimetatud 
summast. Esimeses lõigus nimetatud 
üksikvanemate puhul võib 
lapsehoolduspuhkust pikendada lisaks 
kaheteist kuu võrra, sel ajal piirdub toetus 
50%-ga kolmandas lõigus nimetatud 
summast.
Käesolevas artiklis nimetatud summasid 
kohandatakse samadel tingimustel nagu 
töötasu.”;
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 21 – alapunkt d a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 55 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lisatakse järgmine lõige:
„Iga institutsiooni ametisse nimetav 
asutus või ametiisik võtab kasutusele 
erikorralduse, mis võimaldab rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt naasval ametnikul oma 
last rinnaga toita või rinnapiima välja 
pumbata, andes selleks päevas vähemalt 
kahetunnise vabastuse töökohustuste 
täitmisest.
Seda korraldust kohaldatakse iga 
täistööpäeva suhtes. Kui ametnik töötab 
lühendatud tööajaga, on tal rinnaga 
toitmiseks või rinnapiima 
väljapumpamiseks ette nähtud vaba aega 
vähemalt üks tund.
Iga institutsiooni ametisse nimetav asutus 
või ametiisik tagab rinnaga toitmiseks või 
rinnapiima väljapumpamiseks sobiva 
keskkonna.”;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Zita Gurmai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 22 – alapunkt a a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõike 2 esimesse lõiku lisatakse 
järgmine punkt:

„(e a) alla 12-aastase lapse eest 
hoolitsemiseks, kui tööaja vähendamine ei 
ole üle 5% normaaltööajast. Sel juhul 
ametniku töötasu ei vähendata.”;

Or. en

Selgitus

Kui nädalase tööaja suurendamine 40 tunnini ei kujuta endast suurt probleemi enamikule 
ametnikest, siis kõige rohkem kannatavad selle meetme tõttu ametnike (ja teiste teenistujate) 
lapsed, kes peavad pooleks tunniks kauemaks jääma kooli või lasteaeda, et oodata oma isa 
või ema. Antud muudatusega ei tõsteta selle konkreetse töötajate kategooria nädalast tööaega 
mitte 40 tunnini, vaid 38 tunnini tänu 95%-lisele osalisele tööajale täispalgaga.

Muudatusettepanek 26
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 22 – alapunkt b a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) osalise tööaja vormide 
kasutuselevõtuks ülalpeetavate lastega 
üksikvanemaga perede puhul, et paremini 
ühitada töö- ja perekohustusi; 

Or. it

Muudatusettepanek 27
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 22 – alapunkt -a a (uus)
Personalieeskirjad



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

ET

Artikkel 55a – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) lõike 2 esimesse lõiku lisatakse 
järgmine punkt:
„b a) alla 14-aastase lapse eest 
hoolitsemiseks, kui tööaja vähendamine ei 
ole üle 5% normaaltööajast. Sellisel juhul 
IVa lisa artiklit 3 ei kohaldata,”;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 26 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 58 – kolmas lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. artiklis 58 asendatakse kolmas lause 
järgmisega:
„Mitmike, enneaegse või puude või raske 
haigusega lapse sünni korral kestab see 
puhkus 24 nädalat.”;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 26 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. artikkel 58 asendatakse järgmisega:
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„Artikkel 58
Ametnikel on arstitõendi esitamise 
korral lisaks artiklis 57 nimetatud 
puhkusele õigus saada kakskümmend 
nädalat rasedus- ja sünnituspuhkust. 
Rasedus- ja sünnituspuhkus algab mitte 
varem kui kuus nädalat enne tõendile 
märgitud eeldatavat sünnituskuupäeva 
ja lõpeb mitte varem kui 14 nädalat 
pärast sünnituskuupäeva. Mitmike, 
enneaegse või puuetega lapse sünni 
korral kestab see puhkus 24 nädalat. 
Käesoleva sätte tähenduses on 
„enneaegne sünd” sünd, mis toimub 
enne 34. rasedusnädala lõppu.”;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 26 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. artiklile 58 lisatakse järgmised 
lõigud:
„Kõikide ametnike ja töötajate, sh 
Euroopa Parlamendi liikmete assistentide 
rasedus- ja sünnituspuhkuse hüvitiste 
kogukulud kannab institutsioonide ühine 
sotsiaalkindlustusskeem alates niisuguse 
puhkuse esimesest päevast.
Ametnike ja muude töötajate, sh 
parlamendiliikme registreeritud 
assistentide lepinguid ei ole lubatud 
lõpetada raseduse ajal. Rasedus- ja 
sünnituspuhkusel viibivate naiste, sh 
parlamendiliikme registreeritud 
assistentide lepinguid ei ole lubatud 
lõpetada enne rasedus- ja 
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sünnituspuhkuse lõppu.”;
Or. en

Muudatusettepanek 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 32 – alapunkt a a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 66a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
„2. Kõnealuse solidaarsusmaksu määr, 
mida kohaldatakse lõikes 3 
kindlaksmääratud põhitöötasu suhtes, 
varieerub 6% ja 12% vahel. 
Palgaastmetele AST1 kuni AST3 
solidaarsusmaksu ei kohaldata. 
Palgaastmetele AST/AD 4 kuni AST/AD 9 
kohaldatakse 6% suurust määra. Alates 
palgaastmest AST 10/AD 10 suureneb 
kõnealune määr progressiivselt kuni 
12%ni palgaastme AD 16 puhul.”;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 32 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32 a. artikli 67 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Ülalpeetava lapse toetust võib 
ametisse nimetava asutuse või ametiisiku 
põhjendatud eriotsusega 
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kahekordistada, kui arstitõenditega on 
tõendatud, et asjaomasel lapsel on puue 
või pikaajaline haigus, mis on ametnikule 
suureks koormaks.”;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 46 a (uus)
Personalieeskirjad
Lisa V – artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

46 a. V lisa artikkel 6 asendatakse 
järgmisega:
„Artikkel 6
Lisaks põhipuhkusele võib ametnik 
taotluse korral saada eripuhkust. 
Eelkõige järgmistel juhtudel antakse 
eripuhkust järgmiselt:
– ametniku abiellumine: neli päeva,
– ametniku elukohavahetus: kuni kaks 
päeva,
– abikaasa raske haigus: kuni kolm 
päeva,
– abikaasa surm: neli päeva,
– üleneva sugulase raske haigus: kuni 
kaks päeva,
– üleneva sugulase surm: kaks päeva,
– lapse abiellumine: kaks päeva,
– lapse sünd: 10 päeva, mis tuleb võtta 
välja neljateistkümne nädala jooksul 
pärast sündi,
– puudega või raskelt haige lapse sünd: 
20 päeva, mis tuleb võtta välja 
neljateistkümne nädala jooksul pärast 
sündi,
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– abikaasa surm rasedus- ja
sünnituspuhkuse ajal: ülejäänud 
rasedus- ja sünnituspuhkuse päevadele 
vastav arv päevi; kui surnud abikaasa ei 
olnud ametnik, määratakse ülejäänud 
rasedus- ja sünnituspuhkus kindlaks, 
kohaldades personalieeskirjade artikli 
58 sätteid analoogia põhjal,
– lapse raske haigus: kuni kaks päeva,
– lapse väga raske haigus, mis on 
arstitõendiga tõendatud, või kuni 12-
aastase lapse haiglaravi: kuni viis päeva,
– lapse surm: neli päeva,
– lapse lapsendamine: 20 nädalat, ja 24 
nädalat, kui lapsendatakse puudega 
laps:
iga lapse lapsendamisel võib saada 
üksnes ühe eripuhkuse, mida 
kasuvanemad võivad omavahel jagada, 
kui mõlemad on ametnikud. Puhkust 
antakse üksnes siis, kui ametniku 
abikaasa töötab tasustataval töökohal 
vähemalt poole kohaga. Kui abikaasa 
töötab väljaspool liidu institutsioone ja 
saab võrreldavat puhkust, arvestatakse 
ametniku õigusest maha vastav arv 
päevi.
Ametisse nimetav asutus või ametiisik 
võib vajaduse korral anda täiendavat 
eripuhkust juhul, kui selle riigi 
siseriiklike õigusaktidega, kus 
lapsendamismenetlus toimub ja mis ei 
ole lapsendava ametniku töökohariik, 
nõutakse ühe või mõlema kasuvanema 
kohalolekut.
10-päevast eripuhkust antakse siis, kui 
ametnik ei kasuta täielikult 20- või 24-
nädalast eripuhkust käesoleva taande 
esimese lause tõttu; kõnealust täiendavat 
lisapuhkust antakse ainult üks kord iga 
lapse lapsendamisel.
Täiendõppe puhul võib institutsioon 
anda eripuhkust institutsiooni poolt 
personalieeskirjade artikli 24a kohaselt 
koostatud täiendõppe programmiga 
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ettenähtud piires.
Käesoleva artikli kohaldamisel 
käsitatakse ametniku elukaaslast 
abikaasana, kui VII lisa artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud kolm esimest 
tingimust on täidetud.”;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 19
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. artikli 47 punkt a asendatakse 
järgmisega:

19. artikkel 47 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 47

Ajutise töötaja töösuhe lõpeb surma 
korral ning alljärgnevatel juhtudel:

„selle kuu lõpus, mille jooksul teenistuja 
saab 65-aastaseks, või, erandjuhtudel,
vastavalt personalieeskirjade artikli 52 
punkti b teisele lõigule kindlaksmääratud 
kuupäeval, või”.

a) selle kuu lõpus, mille jooksul teenistuja 
saab 65-aastaseks, või vajaduse korral
vastavalt artikli 50c lõikele 2
kindlaksmääratud kuupäeval, või

b) kui leping on tähtajaline:
i) lepingus märgitud kuupäeval;
ii) lepingus määratud 
etteteatamistähtaja lõppemisel, andes 
teenistujale või institutsioonile võimaluse 
lõpetada leping varem. Selline 
etteteatamistähtaeg ei ole lühem kui üks 
kuu teenistusaasta kohta, olles 
minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt 
kolm kuud pikk. Ajutiste töötajate puhul, 
kelle lepinguid on pikendatud, on 
maksimumperiood kuus kuud. 
Etteteatamistähtaeg ei tohi alata 
raseduse ajal, mis on arstitõendiga 
nõuetekohaselt kinnitatud, rasedus- ja
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sünnituspuhkuse või haiguspuhkuse 
ajal, kui haiguspuhkus ei ületa kolme 
kuud. Lisaks peatatakse 
etteteatamistähtaeg raseduse ajaks, mis 
on arstitõendiga nõuetekohaselt 
kinnitatud, rasedus- ja sünnitus- või 
haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse 
eespool nimetatud piire. Kui lepingu 
lõpetab institutsioon, on teenistujal õigus 
saada kohustuste lõppemise kuupäevast 
lepingu lõppemise kuupäevani kestva 
ajavahemiku eest hüvitust, mis võrdub 
ühe kolmandikuga tema põhipalgast;
iii) kui teenistuja ei täida enam artikli 12 
lõike 2 punktis a sätestatud tingimusi, 
ilma et see piiraks kõnealuse sätte alusel 
erandi kasutamise võimalust. Kui 
erandit ei lubata teha, kohaldatakse 
punkti b alapunktis ii osutatud 
etteteatamistähtaega; või
c) kui leping on tähtajatu:
i) lepingus määratud etteteatamistähtaja 
lõppemisel; etteteatamistähtaeg on 
vähemalt üks kuu iga täitunud 
teenistusaasta kohta ning kõige vähem 
kolm kuud ja kõige rohkem kümme 
kuud. Etteteatamistähtaeg ei tohi alata 
raseduse ajal, mis on arstitõendiga 
nõuetekohaselt kinnitatud, rasedus- ja
sünnituspuhkuse või haiguspuhkuse 
ajal, kui haiguspuhkus ei ületa kolme 
kuud. Lisaks peatatakse 
etteteatamistähtaeg raseduse ajaks, mis 
on arstitõendiga nõuetekohaselt 
kinnitatud, rasedus- ja sünnitus- või 
haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse 
eespool nimetatud piire; või
ii) kui teenistuja ei täida enam artikli 12 
lõike 2 punktis a sätestatud tingimusi, 
ilma et see piiraks kõnealuse sätte alusel 
erandi kasutamise võimalust. Kui 
erandit ei lubata teha, kohaldatakse 
punkti c alapunktis i osutatud 
etteteatamistähtaega.”;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 19 a (uus)
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 47 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. artikli 47 punkti b alapunkt ii 
asendatakse järgmisega:
„ii) lepingus määratud 
etteteatamistähtaja lõppemisel, andes 
teenistujale või institutsioonile võimaluse 
lõpetada leping varem. Selline 
etteteatamistähtaeg ei ole lühem kui üks 
kuu teenistusaasta kohta, olles 
minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt 
kolm kuud pikk. Ajutiste töötajate puhul, 
kelle lepinguid on pikendatud, on 
maksimumperiood kuus kuud. 
Etteteatamistähtaeg ei tohi alata 
raseduse ajal, mis on arstitõendiga 
nõuetekohaselt kinnitatud, rasedus- ja
sünnituspuhkuse või haiguspuhkuse 
ajal, kui haiguspuhkus ei ületa kolme 
kuud. Lisaks peatatakse 
etteteatamistähtaeg raseduse ajaks, mis 
on arstitõendiga nõuetekohaselt 
kinnitatud, rasedus- ja sünnitus- või 
haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse 
eespool nimetatud piire. Kui lepingu 
lõpetab institutsioon, on teenistujal õigus 
saada kohustuste lõppemise kuupäevast 
lepingu lõppemise kuupäevani kestva 
ajavahemiku eest hüvitust, mis võrdub 
ühe kolmandikuga tema põhipalgast;”;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Silvana Koch-Mehrin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 19 b (uus)
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 47 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 b. artikli 47 punkti c alapunkt i 
asendatakse järgmisega:
„i) lepingus määratud 
etteteatamistähtaja lõppemisel; 
etteteatamistähtaeg on vähemalt üks 
kuu iga täitunud teenistusaasta kohta 
ning kõige vähem kolm kuud ja kõige 
rohkem kümme kuud. 
Etteteatamistähtaeg ei tohi alata 
raseduse ajal, mis on arstitõendiga 
nõuetekohaselt kinnitatud, rasedus- ja
sünnituspuhkuse või haiguspuhkuse 
ajal, kui haiguspuhkus ei ületa kolme 
kuud. Lisaks peatatakse 
etteteatamistähtaeg raseduse ajaks, mis 
on arstitõendiga nõuetekohaselt 
kinnitatud, rasedus- ja sünnitus- või 
haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse 
eespool nimetatud piire; või”;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33 a (uus)
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 139 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. artikli 139 lõike 1 punkt d 
asendatakse järgmisega:
„d) lepingus sätestatud etteteatamise 
puhul, millega on parlamendiliikme 
registreeritud assistendil ja Euroopa 
Parlamendil, kes tegutseb selle Euroopa 
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Parlamendi liikme või nende liikmete 
nimel, kelle abistamiseks 
parlamendiliikme registreeritud 
assistent tööle võeti, õigus lõpetada 
leping ennetähtaegselt, võttes arvesse 
asjaolu, et parlamendiliikme ja tema 
registreeritud assistendi vaheline 
töösuhe põhineb usaldusel. 
Etteteatamise tähtaeg ei või olla lühem 
kui üks kuu tööaasta kohta, olles 
minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt 
kolm kuud pikk. Etteteatamise tähtaeg 
ei või alata raseduse ajal, mis on 
arstitõendiga nõuetekohaselt kinnitatud,
rasedus- ja sünnitus- või haiguspuhkuse 
ajal, kui selline haiguspuhkus ei ületa 
kolme kuud. Lisaks peatub etteteatamise 
tähtaeg raseduse ajaks, mis on 
arstitõendiga nõuetekohaselt kinnitatud,
rasedus- ja sünnitus- või haiguspuhkuse 
ajaks, võttes arvesse eespool nimetatud 
piire;”;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33 a (uus)
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 139 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. artikli 139 punkt d asendatakse 
järgmisega:
„d) lepingus sätestatud etteteatamise 
puhul, millega on parlamendiliikme 
registreeritud assistendil ja Euroopa 
Parlamendil, kes tegutseb selle Euroopa 
Parlamendi liikme või nende liikmete 
nimel, kelle abistamiseks 
parlamendiliikme registreeritud 
assistent tööle võeti, õigus lõpetada 
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leping ennetähtaegselt, võttes arvesse 
asjaolu, et parlamendiliikme ja tema 
registreeritud assistendi vaheline 
töösuhe põhineb usaldusel. 
Etteteatamise tähtaeg ei või olla lühem 
kui üks kuu tööaasta kohta, olles 
minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt 
kolm kuud pikk. Etteteatamise tähtaeg 
ei või alata raseduse ajal, mis on 
arstitõendiga nõuetekohaselt kinnitatud,
rasedus- ja sünnitus- või haiguspuhkuse 
ajal, kui selline haiguspuhkus ei ületa 
kolme kuud. Lisaks peatub etteteatamise 
tähtaeg raseduse ajaks, mis on 
arstitõendiga nõuetekohaselt kinnitatud,
rasedus- ja sünnitus- või haiguspuhkuse 
ajaks, võttes arvesse eespool nimetatud 
piire;”;

Or. en


