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Módosítás 14
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség alapértékek 
az uniós intézmények működése során, és 
a személyzet minden szintjén el kell érni a 
nők és a férfiak kiegyensúlyozottabb 
arányát. A nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség eléréséhez 
hatékonyabb politikákat kell kidolgozni, 
amelyek hatással vannak a különböző 
intézményeknél a munkaerő-felvételre, a 
munkaerő képzésére, valamint ezen 
intézmények mindennapi működésére. 

Or. en

Módosítás 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Tekintettel a jelenlegi gazdasági 
helyzetre, amely mindenkitől szolidaritást 
kíván, és amelyhez az Unió tisztviselőinek 
is hozzá kell járulniuk, mégpedig olyan 
módon, ami figyelembe veszi az 
alacsonyabb és magasabb besorolási 
fokozatok közötti különbségeket. Ennek 
érdekében az AST 4 besorolási fokozattól 
felfelé progresszívan alkalmazandó 
szolidaritási adót kell bevezetni – az adóra 
vonatkozó végrehajtási intézkedésekben 
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foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 16
Angelika Werthmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A demográfiai változások és az érintett 
népesség változó korösszetétele miatt
emelni kell a nyugdíjkorhatárt, ezt azonban 
a már szolgálatban álló uniós tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak tekintetében 
átmeneti intézkedéseknek kell kísérnie. 
Ezekre az átmeneti intézkedésekre a már 
szolgálatban álló tisztviselők, akik már 
befizetéseket eszközöltek az Európai Unió 
tisztviselőinek fiktív nyugdíjalapjába, 
szerzett jogainak tiszteletben tartása 
érdekében van szükség.

(7) A demográfiai változások és az érintett 
népesség változó korösszetétele egyre 
fokozódó terheket ró az uniós intézmények
nyugdíjrendszerére, és emiatt emelni kell a 
nyugdíjkorhatárt és csökkenteni kell a 
nyugdíjjogosultság éves növekedési 
ütemét, ezt azonban a már szolgálatban 
álló uniós tisztviselők tekintetében 
átmeneti intézkedéseknek kell kísérnie. 
Ezekre az átmeneti intézkedésekre a már 
szolgálatban álló tisztviselők, akik már 
befizetéseket eszközöltek az Európai Unió 
tisztviselőinek fiktív nyugdíjalapjába, 
szerzett jogainak tiszteletben tartása 
érdekében van szükség.

Or. en

Módosítás 17
Zita Gurmai

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az általánosan elfogadott 
biztosítástematikai gyakorlat szerint a 
nyugdíjrendszerek egyensúlyának 
megőrzése végett a kamatok és az 
illetménynövekedés tekintetében 20 és 40 
év közötti időtartam eredményeit kell 

(9) Az általánosan elfogadott 
biztosításmatematikai gyakorlat szerint a 
nyugdíjrendszerek egyensúlyának 
megőrzése végett a kamatok és az 
illetménynövekedés tekintetében 20 és 40 
év közötti időtartam eredményeit kell 
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alapul venni. A kamatok és az 
illetménynövekedések mozgóátlagát ezért 
egy 8 éves átmeneti időszakkal 30 évre kell 
kiterjeszteni.

alapul venni. A kamatok és az 
illetménynövekedések mozgóátlagát ezért 
egy 8 éves átmeneti időszakkal 30 évre kell 
kiterjeszteni. A nyugdíjrendszer 
reformjának a férfiak és nők között a 
nyugdíjak tekintetében már meglévő 
egyenlőtlenséget és azt a potenciális hatást 
is figyelembe kell vennie, amit a reform a 
nők nyugdíjára – különösen az 
alacsonyabb besorolási fokozatokban –
gyakorol.

Or. en

Módosítás 18
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A rugalmas munkaidő beosztás a 
modern és hatékony közigazgatás 
elengedhetetlen eleme, ami lehetővé teszi a 
családbarát munkakörülményeket és a 
nemek közti megfelelő egyensúlyt az 
intézményekben. Ezért szükséges erről 
kifejezetten rendelkezni a személyzeti 
szabályzatban.

(15) A rugalmas munkaidő-beosztás a 
modern és hatékony közigazgatás 
elengedhetetlen eleme, ami lehetővé teszi a 
családbarát munkakörülményeket és a 
nemek közti megfelelő egyensúlyt az 
intézményekben. Ezért szükséges erről 
kifejezetten rendelkezni a személyzeti 
szabályzatban, amelynek a hivatali 
alapmunkaidő tekintetében rugalmasnak 
kell lennie. Ha az egyes intézmények 
kinevezésre jogosult hatóságai egyedi 
szabályokat vezetnek be, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a szülési szabadságról 
visszatérő tisztviselő megszoptathassa 
gyermekét, a munkavégzés alóli felmentés 
idejét le kell vonni a vonatkozó rugalmas 
munkaidőből.

Or. en

Módosítás 19
Barbara Matera
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A rugalmas munkaidő beosztás a 
modern és hatékony közigazgatás 
elengedhetetlen eleme, ami lehetővé teszi a 
családbarát munkakörülményeket és a 
nemek közti megfelelő egyensúlyt az 
intézményekben. Ezért szükséges erről 
kifejezetten rendelkezni a személyzeti 
szabályzatban.

(15) A rugalmas munkaidő beosztás –
például a rugalmas munkaidőben történő 
foglalkoztatás és a távmunka – a modern 
és hatékony közigazgatás elengedhetetlen 
eleme, ami – különösen egyedülálló 
szülők esetében – lehetővé teszi a 
családbarát munkakörülményeket és a 
nemek közti megfelelő egyensúlyt az 
intézményekben. Ezért szükséges erről 
kifejezetten rendelkezni a személyzeti 
szabályzatban.

Or. it

Módosítás 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
Személyzeti szabályzat
1 d cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1d. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése a következő mondattal 
egészül ki:
„E célból az intézményeknek biztosítaniuk 
kell, hogy az AD álláshelyek 40%-át nők 
töltsék be.”;

Or. en

Módosítás 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 a pont (új)
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Személyzeti szabályzat
1 d cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az 1d. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében a „társkapcsolatokat” szó 
helyébe a „társkapcsolatokat és azonos 
neműek (házassági) kapcsolatát” kifejezés 
lép.”;

Or. en

Módosítás 22
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont 
Személyzeti szabályzat
42a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A 42a. cikk a következőképpen 
módosul:

(13) A 42a. cikk a következőképpen 
módosul:

a) Az első bekezdés második mondatában 
az „intézmények” szó helyébe az „egyes 
intézmények kinevezésre jogosult 
hatóságai” kifejezés lép.

a) Az első bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„A tisztviselő minden gyermek után hat 
hónapig terjedő alapilletmény nélküli 
szülői szabadságra jogosult, amelyet a 
gyermek születését vagy 
örökbefogadását követő első tizenkét év 
során vehet ki. A szabadság időtartama 
ennek kétszerese lehet az intézmény által 
elfogadott általános végrehajtási 
rendelkezések szerint egyedülállóként 
elismert szülők és orvos tisztviselő által 
elismert fogyatékossággal vagy súlyos 
betegséggel élő eltartott gyermek szülei 
esetében. Az egy alkalommal kivett 
szabadság legrövidebb időtartama nem 
lehet egy hónapnál kevesebb.”;

b) A harmadik bekezdés utolsó b) A harmadik bekezdés helyébe a
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mondatában az „igazítják ki” kifejezés
helyébe a „vizsgálják felül” kifejezés lép;

következő szöveg lép:

„A juttatás összege havi 1215,63 EUR 
vagy részmunkaidős szabadság esetén 
ezen összeg 50 %-a az első bekezdésben 
említett egyedülálló szülők, valamint 
orvos tisztviselő által elismert 
fogyatékossággal vagy súlyos betegséggel 
élő eltartott gyermek szülei esetében és a 
szülői szabadság első három 
hónapjában, amennyiben a szabadságot 
az apa veszi ki a szülési szabadság során, 
vagy bármelyik szülő közvetlenül a 
szülési szabadságot követően, vagy az 
örökbefogadási szabadság során vagy 
közvetlenül azt követően. Az e cikkben 
említett összegeket a díjazással 
megegyező feltételekkel igazítják ki.”;

Or. en

Módosítás 23
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont 
Személyzeti szabályzat
42a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A 42a. cikk a következőképpen 
módosul:

(13) A 42a. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„42a. cikk
a) Az első bekezdés második mondatában 
az „intézmények” szó helyébe az „egyes 
intézmények kinevezésre jogosult 
hatóságai” kifejezés lép.

„A tisztviselő minden gyermek után hat 
hónapig terjedő alapilletmény nélküli 
szülői szabadságra jogosult, amelyet a 
gyermek születését vagy 
örökbefogadását követő első tizenkét év 
során vehet ki. A szabadság időtartama 
az egyes intézmények kinevezésre jogosult 
hatóságai által elfogadott általános 
végrehajtási rendelkezések szerint 
egyedülállóként elismert szülők esetében 
ennek kétszerese lehet. Az egy 
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alkalommal kivett szabadság 
legrövidebb időtartama nem lehet egy 
hónapnál kevesebb.

b) A harmadik bekezdés utolsó 
mondatában az „igazítják ki” kifejezés 
helyébe a „vizsgálják felül” kifejezés lép;

A tisztviselő tagsága a szociális 
biztonsági rendszerekben a szülői 
szabadság során folytatódik; a 
nyugdíjjogosultság szerzését, az eltartott 
gyermekek után nyújtott támogatást és 
az iskoláztatási támogatást fenntartják. 
A tisztviselő megtartja álláshelyét, és 
megőrzi jogát a magasabb fizetési 
fokozatba lépésre és az előléptetésre. A 
szabadság kivehető teljes vagy 
részmunkaidős szabadságként. Ha a 
szülői szabadságot a tisztviselő 
részmunkaidős szabadságként veszi ki, 
az első bekezdésben előírt maximális 
időtartam megkétszereződik. A szülői 
szabadság során a tisztviselő 911,73 
EUR havi juttatásra, illetve 
részmunkaidős szabadság esetén ezen 
összeg 50 %-ára jogosult, más 
jövedelemszerző tevékenységet viszont 
nem folytathat. A szociális biztonsági 
rendszerhez való, a 72. és 73. cikkben 
előírt hozzájárulás egészét az intézmény 
viseli, és azt a tisztviselő alapilletménye 
alapján számítják ki. A részmunkaidős 
szabadság esetében azonban ezt a 
rendelkezést csak a teljes alapilletmény 
és az arányosan csökkentett 
alapilletmény különbségére kell 
alkalmazni. Az alapilletmény 
ténylegesen folyósított része tekintetében 
a tisztviselő hozzájárulását ugyanazon 
százalékok használatával számítják ki, 
mintha teljes munkaidős alkalmazásban 
állna.
„A juttatás összege havi 1215,63 EUR 
vagy részmunkaidős szabadság esetén 
ezen összeg 50 %-a az első bekezdésben 
említett egyedülálló szülők esetében és a 
szülői szabadság első három 
hónapjában, amennyiben a szabadságot 
az apa veszi ki a szülési szabadság során, 
vagy bármelyik szülő közvetlenül a 
szülési szabadságot követően, vagy az 
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örökbefogadási szabadság során vagy 
közvetlenül azt követően.
A szülői szabadság további hat hónappal 
meghosszabbítható, az ezen időszakra eső 
támogatás a második bekezdésben említett 
összeg 50%-ára korlátozódik. Az első 
bekezdésben említett egyedülálló szülők 
esetében a szülői szabadság további 
tizenkét hónappal meghosszabbítható, az 
ezen időszakra eső támogatás a harmadik 
bekezdésben említett összeg 50%-ára 
korlátozódik.
Az e cikkben említett összegeket a 
díjazással megegyező feltételekkel 
aktualizálják.”;

Or. en

Módosítás 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont – d a pont (új)
Személyzeti szabályzat
55 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az egyes intézmények kinevezésre 
jogosult hatóságai egyedi szabályokat 
vezetnek be, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a szülési szabadságról visszatérő 
tisztviselő megszoptathassa gyermekét 
vagy lefejhesse az anyatejet, és e célból 
legalább napi két órára felmentik a 
tisztviselőt a munkavégzés alól.
Ezek a szabályok minden teljes egészében 
ledolgozott napra érvényesek. Ha a 
tisztviselő munkaideje ennél rövidebb, a 
szoptatás vagy az anyatej lefejése céljából 
történő hiányzás ideje legalább egy órára 
csökken.
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Az egyes intézmények kinevezésre jogosult 
hatóságai a szoptatás, illetve fejés céljára 
megfelelő környezetet biztosítanak.”;

Or. en

Módosítás 25
Zita Gurmai

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 22 pont – a a pont (új)
Személyzeti szabályzat
55 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A (2) bekezdés első albekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

„(ea) 12 évesnél fiatalabb gyermek 
gondozása érdekében, ha a munkaidő 
csökkentése nem haladja meg a rendes 
munkaidő 5%-át. Ilyen esetben a 
tisztviselő díjazása nem csökken.”;

Or. en

Indokolás

Bár a heti rendes munkaidő 40 órára történő felemelése a legtöbb tisztviselő számára nem 
jelent nagy problémát, ezen intézkedés kárvallottai leginkább a tisztviselők (és más 
alkalmazottak) gyermekei, akiknek fél órával tovább kell az iskolában vagy gyermekgondozási 
intézményben maradniuk, hogy megvárják édesanyjukat vagy édesapjukat.  E módosítással a 
személyzet szóban forgó kategóriája számára a heti munkaidő nem 40 órára, hanem 38 órára 
emelkedik, köszönhetően a teljes fizetés mellett ledolgozandó 95%-os munkaidőről szóló 
szabálynak.

Módosítás 26
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 22 pont – b a pont (új)
Személyzeti szabályzat
55a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a munka és a családi élet hatékonyabb 
összeegyeztetése érdekében vezessenek be 
csökkentett munkaidejű foglalkoztatási 
formákat az egyedülálló szülők számára;

Or. it

Módosítás 27
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 22 pont – a a pont (új)
Személyzeti szabályzat
55 a cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-aa) A (2) bekezdés első albekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„(ba) 14 évesnél fiatalabb gyermek 
gondozása érdekében, ha a munkaidő 
csökkentése nem haladja meg a rendes 
munkaidő 5%-át. Ilyen esetben a IV. 
melléklet 3. cikke nem alkalmazandó,”;

Or. en

Módosítás 28
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 26 a pont (új)
Személyzeti szabályzat
55 cikk – 3 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. Az 58. cikkben a harmadik mondat 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ikerszülés, koraszülés, illetve fogyatékos
vagy súlyosan beteg gyermek születése 
esetén a szabadság időtartama 24 hét.”;
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Or. en

Módosítás 29
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 26 a pont (új)
Személyzeti szabályzat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. Az 58. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
„58. cikk
Az 57. cikkben meghatározott 
szabadságon kívül a tisztviselők – orvosi 
igazolás bemutatása alapján – húsz hét 
szülési szabadságra jogosultak. A szülési 
szabadság az igazolásban feltüntetett 
várható szülési időpont előtt legfeljebb 
hat héttel kezdődik, és legkorábban 14 
héttel a szülés időpontját követően ér 
véget. Ikerszülés, koraszülés vagy 
fogyatékos gyermek születése esetén a 
szabadság időtartama 24 hét. E 
rendelkezés alkalmazásában a terhesség 
34. hetének vége előtt bekövetkező 
szülést kell koraszülésnek tekinteni.”;

Or. en

Módosítás 30
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 26 a pont (új)
Személyzeti szabályzat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. Az 58. cikk a következő 
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bekezdésekkel egészül ki:
„A szülési szabadság címén a 
tisztviselőknek és alkalmazottaknak –
köztük az európai parlamenti képviselők 
asszisztenseinek – teljesített valamennyi 
kifizetés összes költségét a szülési 
szabadság első napjától kezdődően az 
intézmények közös szociális biztonsági 
rendszeréből kell fedezni.
A tisztviselők és más alkalmazottak – az 
akkreditált képviselői asszisztenseket is 
beleértve – szerződései a terhesség ideje 
alatt nem mondhatók fel. A szülési 
szabadságon levő nők – az akkreditált 
képviselői asszisztenseket is beleértve –
szerződései a szülési szabadság végéig 
nem mondhatók fel.”;

Or. en

Módosítás 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 32 pont – a a pont (új)
Személyzeti szabályzat
66a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A (2) bekezdés a következőképpen 
módosul:
„(2) E szolidaritási adó mértéke, amelyet 
a (3) bekezdésben megállapított alap 
tekintetében kell alkalmazni, 6–12 % 
között változik. Az AST1–AST3 besorolási 
fokozatokban a szolidaritási adó nem 
alkalmazandó. Az AST/AD 4-től az 
AST/AD 9 besorolási fokozatig az adó 
mértéke 6%.  Az AST 10 / AD 10 
besorolási fokozattól kezdődően az adó 
mértéke progresszívan emelkedik, egészen 
az AD 16 besorolási fokozatra 
vonatkozóan megállapított 12%-ig.”;

Or. en
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Módosítás 32
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 32 a pont (új)
Személyzeti szabályzat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. A 67. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) Az eltartott gyermek után nyújtott 
támogatás olyan orvosi igazolások 
alapján, amelyek szerint az érintett 
gyermek fogyatékossággal él vagy a 
tisztviselő számára súlyos terhet jelentő 
tartós betegségben szenved, a kinevezésre 
jogosult hatóság különleges, indokolással 
ellátott határozatával 
megkétszerezhető.”;

Or. en

Módosítás 33
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 46 a pont (új)
Személyzeti szabályzat
V melléklet – 6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az V. melléklet 6. cikkének helyébe 
a következő szöveg lép:
„6. cikk
Az éves szabadság mellett a tisztviselő, 
kérésre, külön szabadságot kaphat. Ezt 
különösen az alábbi esetekben és 
határok között kell engedélyezni:
– a tisztviselő házasságkötése: négy nap;
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– a tisztviselő költözése: legfeljebb két 
nap;
– a házastárs súlyos betegsége: legfeljebb 
három nap;
– a házastárs halála: négy nap;
– felmenő ági rokon súlyos betegsége: 
legfeljebb két nap;
– felmenő ági rokon halála: két nap;
– gyermek házasságkötése: két nap;
– gyermek születése: 10 nap, amit a 
születést követő 14 hét során kell 
kivenni;
– fogyatékos vagy súlyos beteg gyermek 
születése: 20 nap, amit a születést követő 
14 hét során kell kivenni;
– a feleség halála a szülési szabadság 
ideje alatt: a szülési szabadságból 
fennmaradó időnek megfelelő számú 
nap; amennyiben az elhunyt feleség nem 
tisztviselő, a szülési szabadság 
fennmaradó részét a személyzeti 
szabályzat 58. cikkének rendelkezései 
alapján kell meghatározni analógia 
útján;
– gyermek súlyos betegsége: legfeljebb 
két nap;
– gyermeknek az orvos által igazolt 
nagyon súlyos betegsége, illetve a 12 éves 
vagy annál kisebb gyermek kórházi 
ellátása: legfeljebb öt nap;
– gyermek halála: négy nap;
– gyermek örökbefogadása: 20 hét, 
amely 24 hétre emelhető, amennyiben az 
örökbefogadott gyermek fogyatékos:
Minden örökbefogadott gyermek csak 
egyszeri külön szabadságra jogosít fel, 
amelyet az örökbefogadó szülők között 
fel lehet osztani, amennyiben mindkét 
szülő tisztviselő. Ezt csak abban az 
esetben kell megadni, ha a tisztviselő 
házastársa jövedelemszerző foglalkozást 
kezd legalább részmunkaidőben. Ha a 
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házastárs az uniós intézményeken kívül 
dolgozik, és hasonló szabadság illeti meg, 
az annak megfelelő számú napot le kell 
vonni a tisztviselő jogosultságából.
A kinevezésre jogosult hatóság szükség 
esetén külön szabadságot adhat olyan 
esetekben, amelyekben az 
örökbefogadási eljárás helyszínéül 
szolgáló ország nemzeti jogszabálya –
amennyiben az nem azonos az 
örökbefogadó tisztviselő foglalkoztatása 
szerinti országgal – az egyik vagy 
mindkét örökbefogadó szülő jelenlétét 
megköveteli.
10 nap külön szabadság jár a 
tisztviselőnek, amennyiben az e francia 
bekezdés első mondatában foglalt okból 
nem illeti meg a 20 vagy 24 hetes teljes 
külön szabadság; ezen további külön 
szabadság minden örökbefogadott 
gyermek után csak egyszer jár.
Az intézmény külön szabadságot adhat 
továbbképzés és oktatás esetén is a 
személyzeti szabályzat 24a. cikke 
alapján az intézmény által kidolgozott 
továbbképzési és oktatási programban 
megállapított határokon belül.
A tisztviselő élettársa e cikk 
alkalmazásában házastársnak 
tekintendő, amennyiben a VII. melléklet 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
felsorolt első három feltétel teljesül.”;

Or. en

Módosítás 34
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 19 pont
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
47 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. a) A 47. cikk a) pontja helyébe az 
alábbi szöveg lép:

19. A 47. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„47. cikk
Az elhalálozás miatti megszűnés esetén 
kívül az ideiglenes alkalmazott 
munkaviszonya megszűnik:

„annak a hónapnak az utolsó napján, 
amikor az alkalmazott betölti 65. életévét, 
vagy kivételes alapon a személyzeti 
szabályzat 52. cikke b) pontjának második 
albekezdése szerint meghatározott 
időpontban; vagy”;

a) annak a hónapnak az utolsó napján, 
amikor az alkalmazott betölti 65. életévét, 
vagy – adott esetben – az 50c. cikk (2) 
bekezdése szerint meghatározott 
időpontban; vagy

b) határozott időre szóló szerződés 
esetén:
i. a szerződésben meghatározott napon;
ii. a szerződésben meghatározott 
felmondási idő végén, ha a szerződés 
biztosítja az alkalmazottnak vagy az 
intézménynek a korábbi megszüntetés 
lehetőségét. A felmondási idő szolgálati 
évenként legalább egy hónap, de 
legalább egy hónap és legfeljebb három 
hónap. Azon ideiglenes alkalmazottak 
esetében, akiknek szerződését 
meghosszabbították, a felmondási idő 
legfeljebb hat hónap. A felmondási idő 
azonban nem kezdődhet orvosi 
igazolással megállapított terhesség, 
szülési szabadság vagy betegszabadság 
ideje alatt, feltéve, hogy ez a 
betegszabadság nem tart tovább három 
hónapnál. Továbbá, a felmondási időt –
a fent említett korlátokra is figyelemmel 
– az orvosi igazolással megállapított 
terhesség, a szülési szabadság vagy 
betegszabadság idejére felfüggesztik. Ha 
az intézmény felmondja a szerződést, az 
alkalmazott alapilletménye 
egyharmadának megfelelő juttatásra 
jogosult a feladatai megszűnésének és a 
szerződés lejártának napja közötti 
időszakban;
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iii. amennyiben az alkalmazott a 
továbbiakban nem felel meg a 12. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában 
megállapított feltételeknek, az említett 
cikkben előírt kivétel alkalmazásának 
lehetőségére is figyelemmel. 
Amennyiben a kivételt nem 
engedélyezik, az e pont ii. alpontjában 
említett felmondási időt kell alkalmazni; 
vagy
c) határozatlan időre szóló szerződés 
esetén:
i. a szerződésben meghatározott 
felmondási idő végén; a felmondási idő 
teljesített szolgálati évenként nem lehet 
rövidebb egy hónapnál, de legalább 
három hónap és legfeljebb tíz hónap. A 
felmondási idő azonban nem kezdődhet 
orvosi igazolással megállapított terhesség, 
szülési szabadság vagy betegszabadság 
ideje alatt, feltéve, hogy ez a 
betegszabadság nem tart tovább három 
hónapnál. Továbbá, a felmondási időt –
a fent említett korlátokra is figyelemmel 
– az orvosi igazolással megállapított 
terhesség, a szülési szabadság vagy 
betegszabadság idejére felfüggesztik; 
vagy
ii. ha az alkalmazott a továbbiakban 
nem felel meg a 12. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában megállapított 
feltételeknek, az említett cikkben előírt 
kivétel alkalmazásának lehetőségére is 
figyelemmel. Amennyiben a kivételt nem 
engedélyezik, az e c) pont i. alpontjában 
említett felmondási időt kell 
alkalmazni,”;

Or. en

Módosítás 35
Silvana Koch-Mehrin
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 19 a pont (új)
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
47 cikk – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. A 47. cikk b) pontja ii. francia 
bekezdésének helyébe az alábbi szöveg 
lép:
„ii. a szerződésben meghatározott 
felmondási idő végén, ha a szerződés 
biztosítja az alkalmazottnak vagy az 
intézménynek a korábbi megszüntetés 
lehetőségét. A felmondási idő szolgálati 
évenként legalább egy hónap, de 
legalább egy hónap és legfeljebb három 
hónap. Azon ideiglenes alkalmazottak 
esetében, akiknek szerződését 
meghosszabbították, a felmondási idő 
legfeljebb hat hónap. A felmondási idő 
azonban nem kezdődhet orvosi 
igazolással megállapított terhesség, 
szülési szabadság vagy betegszabadság 
ideje alatt, feltéve, hogy ez a 
betegszabadság nem tart tovább három 
hónapnál. Továbbá, a felmondási időt –
a fent említett korlátokra is figyelemmel 
– az orvosi igazolással megállapított 
terhesség, a szülési szabadság vagy 
betegszabadság idejére felfüggesztik. Ha 
az intézmény felmondja a szerződést, az 
alkalmazott alapilletménye 
egyharmadának megfelelő juttatásra 
jogosult a feladatai megszűnésének és a 
szerződés lejártának napja közötti 
időszakban.”;

Or. en

Módosítás 36
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 19 b pont (új)
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Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
47 cikk – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. A 47. cikk c) pontja i. francia 
bekezdésének helyébe az alábbi szöveg 
lép:
„i. a szerződésben meghatározott 
felmondási idő végén; a felmondási idő 
teljesített szolgálati évenként nem lehet 
rövidebb egy hónapnál, de legalább 
három hónap és legfeljebb tíz hónap. A 
felmondási idő azonban nem kezdődhet 
orvosi igazolással megállapított terhesség, 
szülési szabadság vagy betegszabadság 
ideje alatt, feltéve, hogy ez a 
betegszabadság nem tart tovább három 
hónapnál. Továbbá, a felmondási időt –
a fent említett korlátokra is figyelemmel 
– az orvosi igazolással megállapított 
terhesség, a szülési szabadság vagy
betegszabadság idejére felfüggesztik; 
vagy”;

Or. en

Módosítás 37
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 33 a pont (új)
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
139 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. A 139. cikk (1) bekezdése d) 
pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
„d) figyelembe véve, hogy a képviselő és 
az akkreditált parlamenti asszisztens 
közötti szakmai kapcsolat a bizalomra 
épül, a szerződésben meghatározott 
felmondási idő végén, amely feljogosítja 
az akkreditált parlamenti asszisztenst 
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vagy az azon európai parlamenti 
képviselő vagy képviselők felkérésére 
eljáró Európai Parlamentet, aki, illetve 
akik segítésére az akkreditált parlamenti 
asszisztenst felvették, a szerződés lejárat 
előtti felmondására. A felmondási idő 
szolgálati évenként legalább egy hónap, 
de legalább egy hónap és legfeljebb 
három hónap.  A felmondási idő 
azonban nem kezdődhet orvosi 
igazolással megállapított terhesség, 
szülési szabadság vagy betegszabadság 
ideje alatt, feltéve, hogy ez a 
betegszabadság nem tart tovább három 
hónapnál. Továbbá – a fent említett 
korlátokra figyelemmel – a felmondási 
időt az orvosi igazolással megállapított 
terhesség, a szülési szabadság vagy 
betegszabadság idejére felfüggesztik.”;

Or. en

Módosítás 38
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 33 a pont (új)
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
139 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. A 139. cikk d) pontja helyébe az 
alábbi szöveg lép:
„d) figyelembe véve, hogy a képviselő és 
az akkreditált parlamenti asszisztens 
közötti szakmai kapcsolat a bizalomra 
épül, a szerződésben meghatározott 
felmondási idő végén, amely feljogosítja 
az akkreditált parlamenti asszisztenst 
vagy az azon európai parlamenti 
képviselő vagy képviselők felkérésére 
eljáró Európai Parlamentet, aki, illetve 
akik segítésére az akkreditált parlamenti 
asszisztenst felvették, a szerződés lejárat 
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előtti felmondására. A felmondási idő 
szolgálati évenként legalább egy hónap, 
de legalább egy hónap és legfeljebb 
három hónap.  A felmondási idő 
azonban nem kezdődhet orvosi 
igazolással megállapított terhesség, 
szülési szabadság vagy betegszabadság 
ideje alatt, feltéve, hogy ez a 
betegszabadság nem tart tovább három 
hónapnál. Továbbá – a fent említett 
korlátokra figyelemmel – a felmondási 
időt az orvosi igazolással megállapított 
terhesség, a szülési szabadság vagy 
betegszabadság idejére felfüggesztik.”;

Or. en


