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Tarkistus 14
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjimättömyys ovat keskeisiä arvoja 
unionin toimielinten toiminnassa, ja 
kaikissa henkilöstöryhmissä olisi päästävä 
naisten ja miesten tasapuoliseen 
edustukseen. Tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden saavuttamiseksi olisi 
luotava tehokkaita toimenpiteitä, joilla 
vaikutetaan eri toimielinten 
palvelukseenottoon, niiden antamaan 
koulutukseen ja niiden jokapäiväiseen 
toimintaan. 

Or. en

Tarkistus 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Nykyisessä solidaarisuutta 
vaativassa taloudellisessa tilanteessa 
tarvitaan myös unionin virkamiesten 
panosta alempien ja ylempien 
palkkaluokkien välisten erojen 
tasaamiseksi. Tätä varten olisi otettava 
käyttöön yhteisvastuumaksu, jota 
sovellettaisiin progressiivisesti 
virkamiesten palkkoihin alkaen 
palkkaluokasta AST 4, kuten määrätään 
yhteisvastuumaksun soveltamisohjeissa.  
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Or. en

Tarkistus 16
Angelika Werthmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Väestörakenteen muutokset ja siihen 
liittyvä väestön muuttuva ikärakenne 
edellyttävät eläkeiän nostamista; jo 
palveluksessa oleviin Euroopan unionin
virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön 
olisi kuitenkin sovellettava
siirtymätoimenpiteitä. 
Siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen jo 
palveluksessa olevien virkamiesten 
saavutettujen etujen säilyttämiseksi, sillä 
he ovat suorittaneet maksuja Euroopan 
unionin virkamiesten laskennalliseen 
eläkerahastoon.

(7) Väestörakenteen muutokset ja siihen 
liittyvä väestön muuttuva ikärakenne 
rasittavat kuitenkin yhä enemmän 
unionin eläkejärjestelmää ja edellyttävät 
eläkeiän nostamista ja eläkeoikeuksien 
vuotuisen karttumisprosentin alentamista 
kuitenkin sillä edellytyksellä, että jo 
palveluksessa oleviin virkamiehiin 
sovelletaan siirtymätoimenpiteitä. 
Siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen jo 
palveluksessa olevien virkamiesten 
saavutettujen etujen säilyttämiseksi, sillä 
he ovat suorittaneet maksuja Euroopan 
unionin virkamiesten laskennalliseen 
eläkerahastoon.

Or. en

Tarkistus 17
Zita Gurmai

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yleisesti hyväksytty 
vakuutusmatemaattinen käytäntö 
edellyttää, että korkojen ja palkkojen 
nousun osalta käytetään 20–40 vuoden 
aikaisempien havaintojen jaksoa, jotta 
eläkejärjestelmien tasapaino voidaan 
varmistaa. Sen vuoksi käytettävät koron ja 
palkkojen kasvun liikkuvat keskiarvot olisi 

(9) Yleisesti hyväksytty 
vakuutusmatemaattinen käytäntö 
edellyttää, että korkojen ja palkkojen 
nousun osalta käytetään 20–40 vuoden 
aikaisempien havaintojen jaksoa, jotta 
eläkejärjestelmien tasapaino voidaan 
varmistaa. Sen vuoksi käytettävät koron ja 
palkkojen kasvun liikkuvat keskiarvot olisi 
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pidennettävä 30 vuoteen soveltaen 
kahdeksan vuoden siirtymäkautta.

pidennettävä 30 vuoteen soveltaen 
kahdeksan vuoden siirtymäkautta. 
Eläkejärjestelmän uudistuksessa olisi 
otettava huomioon nykyinen ero naisten 
ja miesten eläkkeissä sekä vaikutukset, 
joita uudistuksella saattaa olla naisten ja 
erityisesti alimmissa palkkaluokissa 
olevien naisten eläkkeisiin.

Or. en

Tarkistus 18
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Joustavat työaikajärjestelyt ovat 
olennainen osa uudenaikaista ja tehokasta 
julkishallintoa, sillä ne mahdollistavat 
perheystävälliset työehdot ja toimielinten 
sopivan tasapainoisen sukupuolijakauman. 
Sen vuoksi henkilöstösääntöihin on tarpeen 
sisällyttää nimenomainen viittaus näihin 
järjestelyihin.

(15) Joustavat työaikajärjestelyt ovat 
olennainen osa uudenaikaista ja tehokasta 
julkishallintoa, sillä ne mahdollistavat 
perheystävälliset työehdot ja toimielinten 
sopivan tasapainoisen sukupuolijakauman. 
Sen vuoksi henkilöstösääntöihin on tarpeen 
sisällyttää nimenomainen viittaus näihin 
järjestelyihin, joiden olisi oltava joustavia 
kiinteän työajan osalta. Jos kunkin 
toimielimen nimittävä viranomainen ottaa 
käyttöön erityisjärjestelyjä, joiden avulla 
äitiyslomalta töihin palaava virkamies voi 
imettää lastaan, työtehtävistä vapautus 
olisi vähennettävä sovellettavista 
joustavista työaikajärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 19
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Joustavat työaikajärjestelyt ovat 
olennainen osa uudenaikaista ja tehokasta 
julkishallintoa, sillä ne mahdollistavat 
perheystävälliset työehdot ja toimielinten 
sopivan tasapainoisen sukupuolijakauman.
Sen vuoksi henkilöstösääntöihin on tarpeen 
sisällyttää nimenomainen viittaus näihin 
järjestelyihin.

(15) Joustavat työaikajärjestelyt, kuten 
liukuva työaika ja etätyö, ovat olennainen 
osa uudenaikaista ja tehokasta 
julkishallintoa, sillä ne mahdollistavat 
varsinkin yksinhuoltajaperheille tärkeät
perheystävälliset työehdot ja toimielinten 
sopivan tasapainoisen sukupuolijakauman. 
Sen vuoksi henkilöstösääntöihin on tarpeen 
sisällyttää nimenomainen viittaus näihin 
järjestelyihin.

Or. it

Tarkistus 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
1 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 1 d artiklan 1 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan virke 
seuraavasti:
"Tätä varten toimielimet ovat velvollisia 
varmistamaan, että AD-viroissa olevista 
40 prosenttia on naisia."; 

Or. en

Tarkistus 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
1 d artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 1 d artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa sana "parisuhteet" 
sanoilla "parisuhteet ja samaa 
sukupuolta olevien (avio)liitot";

Or. en

Tarkistus 22
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta 
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
42 a artikla

Komission teksti Tarkistus

13. Muutetaan 42 a artikla seuraavasti: 13. Muutetaan 42 a artikla seuraavasti:

(a) Korvataan ensimmäisen kohdan 
toisessa virkkeessä sana 'Toimielinten' 
sanoilla 'Kunkin toimielimen nimittävän 
viranomaisen';

(a) Korvataan ensimmäinen kohta 
seuraavasti:

"Virkamiehellä on oikeus kunkin lapsen 
osalta enintään kuuden kuukauden 
pituiseen vanhempainlomaan ilman 
peruspalkkaa, ja se on pidettävä lapsen 
syntymää tai lapseksiottamista 
seuraavien 12 vuoden kuluessa.
Toimielinten vahvistamien yleisten 
täytäntöönpanosäännösten nojalla 
yksinhuoltajiksi tunnustettujen 
vanhempien ja asiantuntijalääkärin 
todistamasti vammaisen tai vakavasti 
sairaan huollettavan lapsen vanhempien
osalta loman pituus voi olla 
kaksinkertainen. Loma voidaan pitää 
vähintään kuukauden pituisissa erissä."

(b) Korvataan kolmannen kohdan 
viimeisessä virkkeessä sana 
'mukautetaan' sanalla 'päivitetään';

(b) Korvataan kolmas kohta seuraavasti:

"Lisän määrä korotetaan 
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1 215,63 euroon kuukaudessa, tai 
puolipäivätyön ollessa kyseessä 
50 prosenttiin tästä summasta, 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
yksinhuoltajavanhempien ja 
asiantuntijalääkärin todistamasti 
vammaisen tai vakavasti sairaan 
huollettavan lapsen vanhempien osalta 
vanhempainloman kolmen ensimmäisen 
kuukauden ajalta silloin, kun loman 
pitää isä äitiysloman aikana tai kumpi 
tahansa vanhemmista välittömästi 
äitiysloman jälkeen, 
lapseksiottamisloman aikana tai 
välittömästi lapseksiottamisloman 
jälkeen. Tässä artiklassa mainittuja 
määriä mukautetaan samoin 
edellytyksin kuin palkkaakin."

Or. en

Tarkistus 23
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta 
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
42 a artikla

Komission teksti Tarkistus

13. Muutetaan 42 a artikla seuraavasti: 13. Korvataan 42 a artikla seuraavasti:

"42 a artikla
(a) Korvataan ensimmäisen kohdan 
toisessa virkkeessä sana 'Toimielinten' 
sanoilla 'Kunkin toimielimen nimittävän 
viranomaisen';

Virkamiehellä on oikeus kunkin lapsen 
osalta enintään kuuden kuukauden 
pituiseen vanhempainlomaan ilman 
peruspalkkaa, ja se on pidettävä lapsen 
syntymää tai lapseksiottamista 
seuraavien 12 vuoden kuluessa. Kunkin 
toimielimen nimittävän viranomaisen
vahvistamien yleisten 
täytäntöönpanosäännösten nojalla 
yksinhuoltajiksi tunnustettujen 
vanhempien osalta loman pituus voi olla 
kaksinkertainen. Loma voidaan pitää 
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vähintään kuukauden pituisissa erissä.
(b) Korvataan kolmannen kohdan 
viimeisessä virkkeessä sana 
'mukautetaan' sanalla 'päivitetään';

Virkamies kuuluu vanhempainlomansa 
aikana edelleen 
sairausvakuutusjärjestelmään. Hänelle 
kertyy edelleen vanhuuseläkettä, ja hän 
säilyttää oikeutensa huollettavana 
olevasta lapsesta maksettavaan lisään ja 
koulutuslisään. Hän säilyttää myös 
virkansa, oikeutensa ikälisien 
kertymiseen ja mahdollisuutensa 
ylennykseen. Loma voidaan pitää 
jäämällä kokonaan työstä pois tai 
tekemällä puolipäivätyötä. 
Puolipäivätyön muodossa otetun 
vanhempainloman ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitettu enimmäispituus 
kaksinkertaistetaan. 
Vanhempainlomansa aikana 
virkamiehellä on oikeus 911,73 euron 
lisään kuukaudessa ja puoleen siitä, jos 
hän tekee puolipäivätyötä; hän ei saa 
harjoittaa mitään muuta ansiotoimintaa. 
Toimielin maksaa 72 ja 73 artiklassa 
säädetyn sosiaaliturvamaksun 
kokonaisuudessaan, ja se lasketaan 
virkamiehen peruspalkan perusteella. 
Jos loma pidetään puolipäivätyötä 
tekemällä, tätä säännöstä sovelletaan 
ainoastaan koko peruspalkan ja 
suhteessa vähennetyn peruspalkan 
erotukseen. Tosiasiallisesti maksetusta 
peruspalkan osasta virkamiehen 
maksettavaksi tuleva osuus lasketaan 
soveltaen samoja prosenttilukuja kuin 
jos hän työskentelisi kokoaikaisesti.
Lisän määrä korotetaan 1 215,63 euroon 
kuukaudessa, tai puolipäivätyön ollessa 
kyseessä 50 prosenttiin tästä summasta, 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
yksinhuoltajavanhempien osalta ja 
vanhempainloman kolmen ensimmäisen 
kuukauden ajalta silloin, kun loman 
pitää isä äitiysloman aikana tai kumpi 
tahansa vanhemmista välittömästi 
äitiysloman jälkeen, 
lapseksiottamisloman aikana tai 
välittömästi lapseksiottamisloman 
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jälkeen.
Vanhempainlomaa voidaan jatkaa vielä 
kuudella kuukaudella, jolta ajalta 
maksettavan lisän määrä on 50 prosenttia 
toisessa alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä. Ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettujen yksinhuoltajavanhempien 
osalta vanhempainlomaa voidaan jatkaa 
vielä 12 kuukaudella, jolta ajalta 
maksettavan lisän määrä on 50 prosenttia 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä. 
Tässä artiklassa mainittuja määriä 
päivitetään samoin edellytyksin kuin 
palkkaakin."

Or. en

Tarkistus 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 21 kohta – d a alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
55 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään kohta seuraavasti:
"Kunkin toimielimen nimittävä 
viranomainen ottaa käyttöön 
erityisjärjestelyjä, joiden avulla 
äitiyslomalta töihin palaava virkamies voi 
imettää lastaan tai pumpata rintamaitoa, 
myöntämällä tätä tarkoitusta varten 
vapautusta työtehtävistä vähintään kaksi 
tuntia päivässä.
Näitä järjestelyjä sovelletaan kuhunkin 
täyteen työpäivään. Jos virkamies tekee 
lyhyempää työpäivää, vapautus imetystä 
tai maidon pumppausta varten on 
vähintään yksi tunti päivässä.
Kunkin toimielimen nimittävä 
viranomainen järjestää asianmukaiset 
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olosuhteet imetystä tai maidon 
pumppausta varten.";

Or. en

Tarkistus 25
Zita Gurmai

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 22 kohta – a a alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
55 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 2 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan alakohta seuraavasti:

"(e a) hoitaakseen enintään 12-vuotiasta 
lasta, kun työajan vähennys ei ylitä 5:tä 
prosenttia normaalityöajasta. Tällöin 
virkamiehelle maksetaan täysi palkka.";

Or. en

Perustelu

Viikoittaisen työajan pidentäminen 40 tuntiin ei ole ongelma suurimmalle osalle 
virkamiehistä, mutta asiasta kärsivät eniten virkamiesten (ja muun henkilöstön) lapset, joiden 
on oltava puoli tuntia pidempään koulussa tai tarhassa odottamassa isäänsä tai äitiänsä. 
Tarkistuksella luodaan 95 prosentin osa-aikajärjestely täydellä palkalla. Näin kyseisen 
henkilöstöryhmän viikoittainen työaika pitenisi 40 tunnin sijasta 38 tuntiin.

Tarkistus 26
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 22 kohta – b a alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
55 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) hyödyntääkseen 
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yksinhuoltajaperheille tarkoitettuja osa-
aikatyön muotoja työ- ja perhe-elämän 
sovittamiseksi paremmin yhteen,

Or. it

Tarkistus 27
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 22 kohta – -a a alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
55 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Lisätään 2 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan alakohta seuraavasti:
"(b a) hoitaakseen alle 14-vuotiasta lasta, 
kun työajan vähennys ei ylitä 5:tä 
prosenttia normaalityöajasta. Tällöin ei 
sovelleta liitteessä IVa olevan 3 artiklan 
säännöksiä.";

Or. en

Tarkistus 28
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 26 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
58 artikla – 3 lause

Komission teksti Tarkistus

26 a. Korvataan 58 artiklan kolmas virke 
seuraavasti:
"Jos lapsia syntyy kaksi tai useampia tai 
jos kyseessä on ennenaikainen synnytys 
tai jos syntynyt lapsi on vammainen tai 
vakavasti sairas, loman pituus on 
24 viikkoa."
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Or. en

Tarkistus 29
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 26 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 a. Korvataan 58 artikla seuraavasti:
"58 artikla
Virkamiehillä on 57 artiklassa 
säädettyjen lomien lisäksi 
lääkärintodistuksen nojalla oikeus 
20 viikon äitiyslomaan. Äitiysloma saa 
alkaa aikaisintaan kuusi viikkoa ennen 
lääkärintodistuksessa ilmoitettua 
synnytyksen arvioitua päivämäärää ja 
päättyy aikaisintaan 14 viikkoa 
synnytyksen jälkeen. Jos lapsia syntyy 
kaksi tai useampia tai jos kyseessä on 
ennenaikainen synnytys tai jos syntynyt 
lapsi on vammainen, loman pituus on 
24 viikkoa. Tätä säännöstä sovellettaessa 
ennenaikaisella synnytyksellä 
tarkoitetaan synnytystä, joka tapahtuu 
ennen 34:nnen raskausviikon 
päättymistä.";

Or. en

Tarkistus 30
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 26 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
58 artikla
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Komission teksti Tarkistus

26 a. Lisätään 58 artiklaan kohdat 
seuraavasti:
"Kaikkien virkamiesten ja henkilöstöön 
kuuluvien, myös Euroopan parlamentin 
jäsenten avustajien 
äitiyslomakustannukset korvataan 
toimielinten yhteisestä 
sairausvakuutusjärjestelmästä loman 
ensimmäisestä päivästä alkaen.
Virkamiesten ja muun henkilöstön ja 
parlamentin jäsenten valtuutettujen 
avustajien työsopimuksia ei voida sanoa 
irti raskauden aikana. Äitiyslomalla 
olevien naisten, parlamentin jäsenten 
valtuutetut avustajat mukaan luettuina, 
työsopimuksia ei voida sanoa irti ennen 
äitiyslomakauden päättymistä.";

Or. en

Tarkistus 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 32 kohta – a a alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
66 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:
"2. Tätä yhteisvastuumaksua vastaava 
prosenttiluku, jota sovelletaan 
3 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen, 
on 6–12 prosenttia. Yhteisvastuumaksua 
ei sovelleta tehtäväryhmästä AST 1 
tehtäväryhmään AST 3. 6 prosentin 
määrää sovelletaan palkkaluokasta 
AST/AD 4 alkaen palkkaluokkaan 
AST/AD 9 asti. Palkkaluokasta 
AST 10/AD 10 alkaen maksu nousee 
progressiivisesti ja on 12 prosenttia 
palkkaluokassa AD 16."; 
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Or. en

Tarkistus 32
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 32 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

32 a. Korvataan 67 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Huollettavana olevaa lasta koskeva 
lisä voidaan kaksinkertaistaa nimittävän 
viranomaisen erityisellä ja perustellulla 
päätöksellä, joka perustuu 
lääkärintodistuksiin, joissa vahvistetaan 
se, että kyseisen lapsen vamma tai 
pitkäaikainen sairaus muodostaa raskaan 
taakan virkamiehelle.";

Or. en

Tarkistus 33
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 46 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
Liite V – 6 artikla

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Korvataan liitteessä V oleva 
6 artikla seuraavasti:
"6 artikla
Vuosiloman lisäksi virkamiehelle 
voidaan myöntää hakemuksesta 
erityislomaa. Tällaista lomaa 
myönnetään varsinkin jäljempänä 
luetelluissa tapauksissa seuraavin 
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rajoituksin:
– virkamiehen avioituminen: neljä 
päivää;
– virkamiehen muutto: enintään kaksi 
päivää;
– puolison vakava sairaus: enintään 
kolme päivää;
– puolison kuolema: neljä päivää;
– ylenevää polvea olevan sukulaisen 
vakava sairaus: enintään kaksi päivää;
– ylenevää polvea olevan sukulaisen 
kuolema: kaksi päivää;
– lapsen avioituminen: kaksi päivää;
– lapsen syntymä: 10 päivää, jotka on 
pidettävä syntymää seuraavien 14 viikon 
aikana;
– vammaisen tai vakavasti sairaan lapsen 
syntymä: 20 päivää, jotka on pidettävä 
syntymää seuraavien 14 viikon aikana;
– vaimon kuolema äitiysloman aikana: 
äitiyslomasta jäljellä olevien päivien 
lukumäärää vastaava määrä päiviä; jos 
vaimo ei ole virkamies, äitiysloman 
jäljellä oleva kesto määritellään 
soveltamalla soveltuvin osin 
henkilöstösääntöjen 58 artiklaa;
– lapsen vakava sairaus: enintään kaksi 
päivää;
– lääkärintodistuksella osoitettu lapsen 
erittäin vakava sairaus tai enintään 12-
vuotiaan lapsen sairaalahoito: enintään 
viisi päivää;
– lapsen kuolema: neljä päivää;
– lapseksiottaminen: 20 viikkoa, ja 24 
viikkoa vammaisen ottolapsen 
tapauksessa:
Kutakin ottolasta kohden voi saada vain 
yhden erityisloman, jonka 
ottovanhemmat voivat jakaa keskenään, 
jos molemmat ovat virkamiehiä. Loma 
myönnetään ainoastaan, jos 
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virkamiehen puoliso harjoittaa 
vähintään puolipäiväistä ansiotoimintaa.
Jos puoliso työskentelee muualla kuin 
unionin toimielimissä ja saa 
vastaavanlaista lomaa, virkamiehen 
oikeuksista vähennetään vastaava määrä 
päiviä.
Nimittävä viranomainen voi tarvittaessa 
myöntää ylimääräistä erityislomaa, jos 
sen maan kansallinen lainsäädäntö, jossa 
lapseksiottamismenettely tapahtuu ja 
joka ei ole se maa, jossa ottolapsen 
ottava virkamies työskentelee, vaatii 
jommankumman tai molempien 
ottovanhempien läsnäoloa.
Virkamiehelle myönnetään 10 päivän 
erityisloma, jos hänellä ei ole oikeutta 
tämän luetelmakohdan ensimmäisen 
virkkeen nojalla myönnettävään 
kokonaiskestoltaan 20 viikon tai 
24 viikon pituiseen erityislomaan; 
tällaisen ylimääräisen erityisloman voi 
saada ainoastaan yhden kerran kutakin 
ottolasta kohti.
Lisäksi toimielin voi myöntää erityisen 
loman, kun on kyse ammatillisesta 
täydennyskoulutuksesta, sellaista 
täydennyskoulutusta koskevalle 
ohjelmalle asetetuissa rajoissa, jonka 
toimielin on vahvistanut 
henkilöstösääntöjen 24 a artiklan 
mukaisesti.
Tätä artiklaa sovellettaessa virkamiehen 
avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon, 
jos liitteessä VII olevan 1 artiklan 
2 kohdan c alakohdan kolme 
ensimmäistä ehtoa täyttyvät.";

Or. en

Tarkistus 34
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 19 kohta



PE486.090v01-00 18/23 AM\897170FI.doc

FI

Tilapäisten muuhun henkilöstöön kuuluvien oikeuksien toteuttaminen
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

19. Korvataan 47 artiklan a alakohta
seuraavasti:

19. Korvataan 47 artikla seuraavasti:

"47 artikla
Väliaikaisen toimihenkilön 
palvelussuhde päättyy hänen 
kuollessaan mutta myös seuraavissa 
tapauksissa:

"sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka 
kuluessa toimihenkilö täyttää 65 vuotta, tai 
poikkeuksellisesti henkilöstösääntöjen 
52 artiklan b alakohdan toisen alakohdan
mukaisesti määrättynä päivänä; tai";

(a) sen kuukauden viimeisenä päivänä, 
jonka kuluessa toimihenkilö täyttää 
65 vuotta, tai tapauksen mukaan 
50 c artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määrättynä päivänä; tai

(b) Kun kyseessä on määräaikainen 
työsopimus:
i) työsopimuksessa mainittuna päivänä;
ii) työsopimuksessa, jossa annetaan 
toimihenkilölle tai toimielimelle 
mahdollisuus päättää sopimus aiemmin, 
vahvistetun irtisanomisajan päättyessä. 
Irtisanomisaika on vähintään yksi 
kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, 
kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja 
enintään kolme kuukautta. Kun 
kyseessä on väliaikainen toimihenkilö, 
jonka palvelussuhde on uusittu, 
irtisanomisaika on enintään kuusi 
kuukautta. Irtisanomisaika ei 
kuitenkaan voi alkaa 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiys- eikä 
sairausloman aikana, paitsi jos 
sairausloma kestää yli kolme kuukautta. 
Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy 
edellä mainituin rajoituksin 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiysloman ja 
sairausloman ajaksi. Jos toimielin 
päättää sopimuksen, toimihenkilöllä on 
oikeus korvaukseen, joka vastaa 
määrältään yhtä kolmannesta hänen 
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peruspalkastaan hänen tehtäviensä 
päättymispäivän ja hänen sopimuksensa 
päättymispäivän välisenä aikana;
iii) kun hän ei enää täytä 12 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa vahvistettuja 
edellytyksiä, jollei sovelleta kyseisessä 
artiklassa säädettyä poikkeusta. Jos 
tällaista poikkeusta ei myönnetä, 
sovelletaan tämän b alakohdan 
(ii) alakohdassa säädettyä 
irtisanomisaikaa; tai
(c) Kun kyseessä on toistaiseksi voimassa 
oleva työsopimus:
i) työsopimuksessa mainitun 
irtisanomisajan päättyessä. 
Irtisanomisaika on vähintään yksi 
kuukausi jokaista tosiasiallista 
palvelusvuotta kohti, kuitenkin 
vähintään kolme kuukautta ja enintään 
kymmenen kuukautta. Irtisanomisaika 
ei kuitenkaan voi alkaa 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiys- eikä 
sairausloman aikana, paitsi jos 
sairausloma kestää yli kolme kuukautta. 
Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy 
edellä mainituin rajoituksin 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiysloman ja 
sairausloman ajaksi; tai
ii) kun hän ei enää täytä 12 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa vahvistettuja 
edellytyksiä, jollei sovelleta kyseisessä 
artiklassa säädettyä poikkeusta. Jos 
tällaista poikkeusta ei myönnetä, 
sovelletaan tämän c kohdan 
(i) alakohdassa säädettyä 
irtisanomisaikaa.";

Or. en

Tarkistus 35
Silvana Koch-Mehrin
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 19 a kohta (uusi)
Tilapäisten muuhun henkilöstöön kuuluvien oikeuksien toteuttaminen
47 artikla – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

19 a. Korvataan 47 artiklan b alakohdan 
(ii) alakohta seuraavasti:
"ii) työsopimuksessa, jossa annetaan 
toimihenkilölle tai toimielimelle 
mahdollisuus päättää sopimus aiemmin, 
vahvistetun irtisanomisajan päättyessä. 
Irtisanomisaika on vähintään yksi 
kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, 
kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja 
enintään kolme kuukautta. Kun 
kyseessä on väliaikainen toimihenkilö, 
jonka palvelussuhde on uusittu, 
irtisanomisaika on enintään kuusi 
kuukautta. Irtisanomisaika ei 
kuitenkaan voi alkaa 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiys- eikä 
sairausloman aikana, paitsi jos 
sairausloma kestää yli kolme kuukautta. 
Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy 
edellä mainituin rajoituksin 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiysloman ja 
sairausloman ajaksi. Jos toimielin 
päättää sopimuksen, toimihenkilöllä on 
oikeus korvaukseen, joka vastaa 
määrältään yhtä kolmannesta hänen 
peruspalkastaan hänen tehtäviensä 
päättymispäivän ja hänen sopimuksensa 
päättymispäivän välisenä aikana.";

Or. en

Tarkistus 36
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 19 b kohta (uusi)
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Tilapäisten muuhun henkilöstöön kuuluvien oikeuksien toteuttaminen
47 artikla – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

19 b. Korvataan 47 artiklan c alakohdan 
(i) alakohta seuraavasti:
"i) työsopimuksessa mainitun 
irtisanomisajan päättyessä. 
Irtisanomisaika on vähintään yksi 
kuukausi jokaista tosiasiallista 
palvelusvuotta kohti, kuitenkin 
vähintään kolme kuukautta ja enintään 
kymmenen kuukautta. Irtisanomisaika 
ei kuitenkaan voi alkaa 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiys- eikä 
sairausloman aikana, paitsi jos 
sairausloma kestää yli kolme kuukautta. 
Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy 
edellä mainituin rajoituksin 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiysloman ja 
sairausloman ajaksi; tai";

Or. en

Tarkistus 37
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 33 a kohta (uusi)
Tilapäisten muuhun henkilöstöön kuuluvien oikeuksien toteuttaminen
139 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

33 a. Korvataan 139 artiklan 1 kohdan 
d alakohta seuraavasti:
"(d) ottaen huomioon, että luottamus on 
Euroopan parlamentin jäsenen ja hänen 
valtuutetun avustajansa välisen 
työsuhteen perusta, sellaisen 
työsopimuksessa vahvistetun 
irtisanomisajan päättyessä, jonka 
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perusteella parlamentin jäsenen 
valtuutetulla avustajalla tai Euroopan 
parlamentilla, joka toimii sen jäsenensä 
tai niiden jäsentensä ohjeistamana, jota 
tai joita valtuutettu avustaja on otettu 
avustamaan, on oikeus irtisanoa sopimus 
ennen sen voimassaolon päättymistä. 
Irtisanomisaika on vähintään yksi 
kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, 
kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja 
enintään kolme kuukautta. 
Irtisanomisaika ei kuitenkaan voi alkaa 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiys- eikä 
sairausloman aikana, paitsi jos 
sairausloma kestää yli kolme kuukautta. 
Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy 
edellä mainituin rajoituksin 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiysloman ja 
sairausloman ajaksi;";

Or. en

Tarkistus 38
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 33 a kohta (uusi)
Tilapäisten muuhun henkilöstöön kuuluvien oikeuksien toteuttaminen
139 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

33 a. Korvataan 139 artiklan 1 kohdan 
d alakohta seuraavasti:
"(d) ottaen huomioon, että luottamus on 
Euroopan parlamentin jäsenen ja hänen 
valtuutetun avustajansa välisen 
työsuhteen perusta, sellaisen 
työsopimuksessa vahvistetun 
irtisanomisajan päättyessä, jonka 
perusteella parlamentin jäsenen 
valtuutetulla avustajalla tai Euroopan 
parlamentilla, joka toimii sen jäsenensä 
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tai niiden jäsentensä ohjeistamana, jota 
tai joita valtuutettu avustaja on otettu 
avustamaan, on oikeus irtisanoa sopimus 
ennen sen voimassaolon päättymistä. 
Irtisanomisaika on vähintään yksi 
kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, 
kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja 
enintään kolme kuukautta. 
Irtisanomisaika ei kuitenkaan voi alkaa 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiys- eikä 
sairausloman aikana, paitsi jos 
sairausloma kestää yli kolme kuukautta. 
Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy 
edellä mainituin rajoituksin 
lääkärintodistuksella asianmukaisesti 
vahvistetun raskauden, äitiysloman ja 
sairausloman ajaksi;";

Or. en


