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Pakeitimas 14
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
yra pagrindinės vertybės Sąjungos 
institucijoms vykdant savo veiklą, taigi 
visais personalo lygmenimis vyrams ir 
moterims turi būti užtikrinta geresnė lyčių 
pusiausvyra. Siekiant įgyvendinti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo tikslus, turi 
būti rengiamos veiksmingesnės politikos 
priemonės, kuriomis būtų daromas 
poveikis įdarbinimui į institucijas, jų 
rengiamiems mokymams ir kasdienei 
veiklai jose.

Or. en

Pakeitimas 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Turint omenyje dabartinę ekonominę 
padėtį, dėl kurios būtinas visų 
solidarumas, reikalingas taip pat ir 
Sąjungos pareigūnų indėlis, atsižvelgiant į 
žemesnių ir aukštesnių pareigų lygių 
skirtumus. Šiuo tikslu turėtų būti 
nustatytas solidarumo mokestis, kuriuo 
būtų progresyviai apmokestinamas AST 4 
ir aukštesnio lygio pareigūnų darbo 
užmokestis, kaip numatyta pagal šio 
mokesčio taikymo priemones.

Or. en
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Pakeitimas 16
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl demografinių pokyčių ir kintančios 
atitinkamų gyventojų amžiaus struktūros 
reikia didinti pensinį amžių, tačiau jau 
dirbantiems Europos Sąjungos 
pareigūnams ir kitiems tarnautojams turi
būti taikomos pereinamojo laikotarpio 
priemonės. Pereinamojo laikotarpio 
priemonės būtinos siekiant atsižvelgti į jau 
dirbančių pareigūnų, kurie jau mokėjo 
įmokas į sąlyginį Europos Sąjungos 
pareigūnų pensijų fondą, įgytas teises;

(7) dėl demografinių pokyčių ir kintančios 
suinteresuotų gyventojų amžiaus struktūros 
vis didesnė našta tenka Sąjungos 
institucijų pensijų sistemai ir atsiranda 
poreikis didinti pensinį amžių bei mažinti 
kasmet sukaupiamų pensijų dydį, tačiau 
jau dirbantiems pareigūnams turėtų būti 
taikomos pereinamojo laikotarpio 
priemonės. Pereinamojo laikotarpio 
priemonės būtinos siekiant atsižvelgti į jau 
dirbančių pareigūnų, kurie jau mokėjo 
įmokas į sąlyginį Europos Sąjungos 
pareigūnų pensijų fondą, įgytas teises;

Or. en

Pakeitimas 17
Zita Gurmai

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal visuotinai pripažįstamą aktuarinę 
praktiką, siekiant užtikrinti pensijų sistemų 
pusiausvyrą, palūkanų normoms ir darbo 
užmokesčių didėjimui reikėtų taikyti 20–
40 metų stebėjimo laikotarpį. Todėl 
palūkanų normų ir darbo užmokesčių 
didėjimo slenkamojo vidurkio taikymas 
turėtų būti pailgintas iki 30 metų ir 
numatomas 8 metų pereinamasis 
laikotarpis;

(9) pagal visuotinai pripažįstamą aktuarinę 
praktiką, siekiant užtikrinti pensijų sistemų
pusiausvyrą, palūkanų normoms ir darbo 
užmokesčių didėjimui reikėtų taikyti 20–
40 metų stebėjimo laikotarpį. Todėl 
palūkanų normų ir darbo užmokesčių 
didėjimo slenkamojo vidurkio taikymas 
turėtų būti pailgintas iki 30 metų ir 
numatomas 8 metų pereinamasis
laikotarpis. Vykdant pensijų sistemos 
reformą reikėtų atsižvelgti į jau esamą 
moterų ir vyrų pensijų atotrūkį ir galimą 
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šios reformos poveikį moterų pensijoms, 
visų pirma einančioms žemiausio lygio 
pareigas; 

Or. en

Pakeitimas 18
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuolaikiškas ir veiksmingas viešasis 
administravimas neįmanomas be lankstaus 
darbo grafiko, kuris sudaro šeimai 
palankias darbo sąlygas ir suteikia 
galimybę institucijose pasiekti tinkamą 
lyčių pusiausvyrą. Todėl į Tarnybos 
nuostatus būtina įtraukti aiškią nuorodą į 
tokį grafiką;

(15) šiuolaikiškas ir veiksmingas viešasis 
administravimas neįmanomas be lankstaus 
darbo grafiko, kuris sudaro šeimai 
palankias darbo sąlygas ir suteikia 
galimybę institucijose pasiekti tinkamą 
lyčių pusiausvyrą. Todėl į Tarnybos 
nuostatus būtina įtraukti aiškią nuorodą į 
tokį grafiką, kuriuo turėtų būti lanksčiai 
reglamentuojamas pagrindinis darbo 
biure laikas. Jei kiekvienos institucijos 
paskyrimų tarnyba nustato specialią 
tvarką, pagal kurią pareigūnės, grįžusios 
iš motinystės atostogų, gali maitinti kūdikį 
krūtimi, laisvas nuo darbo laikas turėtų 
būti atskaičiuojamas nustatant taikytiną 
lankstaus darbo grafiką;

Or. en

Pakeitimas 19
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuolaikiškas ir veiksmingas viešasis 
administravimas neįmanomas be lankstaus 
darbo grafiko, kuris sudaro šeimai 

(15) šiuolaikiškas ir veiksmingas viešasis 
administravimas neįmanomas be lanksčių 
darbo sąlygų, pvz., lankstaus darbo grafiko 
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palankias darbo sąlygas ir suteikia 
galimybę institucijose pasiekti tinkamą 
lyčių pusiausvyrą. Todėl į Tarnybos 
nuostatus būtina įtraukti aiškią nuorodą į 
tokį grafiką;

ir nuotolinio darbo, kuris sudaro šeimai, 
visų pirma vienišoms motinoms arba 
tėvams, palankias darbo sąlygas ir suteikia 
galimybę institucijose pasiekti tinkamą 
lyčių pusiausvyrą. Todėl į Tarnybos 
nuostatus būtina įtraukti aiškią nuorodą į 
tokį grafiką;

Or. it

Pakeitimas 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
1d straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Į 1d straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą 
įterpiamas šis sakinys:
„Šiuo tikslu institucijos įpareigojamos 
užtikrinti, kad 40  AD pareigybių būtų 
skiriamos moterims.“;

Or. en

Pakeitimas 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
1d straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 1d straipsnio 1 dalies antrojoje 
pastraipoje žodis „partnerystės“ 
pakeičiamas žodžiais „partnerystės ir tos 
pačios lyties asmenų (santuokinės) 
partnerystės.“;
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Or. en

Pakeitimas 22
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas Tarnybos nuostatai
42a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. 42a straipsnis iš dalies keičiamas taip: 13. 42a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) pirmos pastraipos antrajame sakinyje 
žodis „institucijų“ pakeičiamas žodžiais 
„kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnybos“;

a) pirmoji pastraipa keičiama taip:

„Pareigūnas už kiekvieną vaiką turi teisę 
gauti iki šešių mėnesių vaiko priežiūros 
atostogų be bazinio darbo užmokesčio, 
kurių turi būti išeinama per pirmuosius 
dvylika metų po vaiko gimimo ar 
įvaikinimo. Pagal bendrąsias institucijų 
patvirtintas įgyvendinimo nuostatas 
pripažintiems vienišiems tėvams arba 
išlaikomų vaikų, turinčių medicinos 
tarnybos pareigūno pripažintą negalią 
arba sergančių tokio pareigūno pripažinta 
sunkia liga, tėvams atostogų trukmė gali 
būti padvigubinta. Minimali kiekvienų 
atostogų trukmė turi būti ne trumpesnė 
kaip vienas mėnuo.“;

b) trečios pastraipos paskutiniame 
sakinyje žodis „tikslinamos“ pakeičiamas 
žodžiu „atnaujinamos“;

b) trečioji pastraipa keičiama taip:

Pirmojoje pastraipoje minėtiems 
vienišiems tėvams arba išlaikomų vaikų, 
turinčių medicinos tarnybos pareigūno 
pripažintą negalią arba sergančių tokio 
pareigūno pripažinta sunkia liga, tėvams
ir per pirmuosius tris vaiko priežiūros 
atostogų mėnesius, kai tokių atostogų
išeina tėvas per motinystės atostogas 
arba bet kuris iš tėvų tuojau pat po 
motinystės atostogų arba per įvaikinimo 
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atostogas ar tuojau po jų, nustatoma 
1 215,63 EUR mėnesinė išmoka arba 
50 % šios sumos, jei pareigūnas išėjo 
dalinių atostogų. Šiame straipsnyje 
nurodytos sumos tikslinamos pagal 
atlyginimo dydį.“;

Or. en

Pakeitimas 23
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas 
Tarnybos nuostatai
42a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. 42a straipsnis iš dalies keičiamas taip: 13. 42a straipsnis keičiamas taip:

„42a straipsnis
a) pirmos pastraipos antrajame sakinyje 
žodis „institucijų“ pakeičiamas žodžiais 
„kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnybos“;

Pareigūnas už kiekvieną vaiką turi teisę 
gauti iki šešių mėnesių vaiko priežiūros 
atostogų be bazinio darbo užmokesčio, 
kurių turi būti išeinama per pirmuosius 
dvylika metų po vaiko gimimo ar 
įvaikinimo. Pagal bendrąsias kiekvienos 
institucijos paskyrimų tarnybos
patvirtintas įgyvendinimo nuostatas 
pripažintiems vienišiems tėvams 
atostogų trukmė gali būti padvigubinta.
Minimali kiekvienų atostogų trukmė 
turi būti ne trumpesnė kaip vienas 
mėnuo.

b) trečios pastraipos paskutiniame 
sakinyje žodis „tikslinamos“ pakeičiamas 
žodžiu „atnaujinamos“;

Vaiko priežiūros atostogų metu 
pareigūnas išlieka apdraustas pagal 
socialinio draudimo sistemą; toliau 
kaupiama jo pensija, mokama išmoka 
išlaikomam vaikui ir išmoka už mokslą. 
Pareigūnas išsaugo savo postą ir toliau 
turi teisę į savo pakopos ar lygio 
paaukštinimą. Šios atostogos gali būti 
įprastos arba dalinės, kai dirbama pusę 
darbo dienos. Kai išeinama dalinių 
tėvystės ar motinystės atostogų, 
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pirmojoje pastraipoje numatytas 
ilgiausias laikotarpis padvigubinamas. 
Vaiko priežiūros atostogų metu 
pareigūnas per mėnesį turi teisę gauti 
911,73 EUR išmoką arba 50 % šios 
sumos, jei atostogos dalinės, tačiau 
negali dirbti jokio kito apmokamo 
darbo. Visa socialinio draudimo 
sistemos, numatytos 72 ir 
73 straipsniuose, įmoka mokama 
institucijos ir apskaičiuojama pagal 
pareigūno bazinį darbo užmokestį. 
Tačiau dalinių atostogų atveju ši 
nuostata taikoma tik viso bazinio darbo 
užmokesčio ir proporcingai sumažinto 
bazinio darbo užmokesčio skirtumui. Už 
faktiškai gaunamą bazinio darbo 
užmokesčio dalį pareigūno įmoka 
skaičiuojama taikant tuos pačius 
koeficientus, kaip ir jam dirbant visą 
darbo laiką.
Pirmojoje pastraipoje minėtiems 
vienišiems tėvams ir per pirmuosius tris 
vaiko priežiūros atostogų mėnesius, kai 
tokių atostogų išeina tėvas per 
motinystės atostogas arba bet kuris iš 
tėvų tuojau pat po motinystės atostogų 
arba per įvaikinimo atostogas ar tuojau 
po jų, nustatoma 1 215,63 EUR 
mėnesinė išmoka arba 50 % šios sumos, 
jei pareigūnas išėjo dalinių atostogų.
Vaiko priežiūros atostogos gali būti 
pratęsiamos dar šešiems mėnesiams 
mokant 50 % antroje pastraipoje 
nurodytos sumos dydžio išmoką. Pirmoje 
pastraipoje nurodytiems vienišiems 
tėvams vaiko priežiūros atostogos gali būti 
pratęsiamos dar dvylikai mėnesių mokant 
50 % trečioje pastraipoje nurodytos sumos 
dydžio išmoką.
Šiame straipsnyje nurodytos sumos 
tikslinamos pagal atlyginimo dydį.“;

Or. en
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Pakeitimas 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 21 punkto d a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
55 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pridedama ši dalis:
„Kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnyba nustato specialią tvarką, pagal 
kurią pareigūnės, grįžusios iš motinystės 
atostogų, galėtų maitinti kūdikį krūtimi 
arba nusitraukti pieną. Šiuo tikslu joms 
suteikiamos bent dvi laisvos valandos per 
dieną.
Ši tvarka taikoma kiekvienai visai darbo 
dienai. Jei pareigūnė dirba ne visą darbo 
dieną, laikas maitinti krūtimi arba pienui 
nusitraukti sumažinamas iki mažiausiai 
vienos valandos.
Kiekvienos institucijos paskyrimų tarnyba 
parengia tinkamą aplinką maitinti krūtimi 
arba pienui nusitraukti.“;

Or. en

Pakeitimas 25
Zita Gurmai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 22 punkto a a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
55a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies pirma pastraipa papildoma 
šiuo punktu:

„ea) rūpintis vaiku iki 12 metų amžiaus, 
jei darbo laikas sutrumpinamas ne 
daugiau kaip 5 % įprasto darbo laiko. 
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Tokiu atveju pareigūno atlyginimas 
nesumažinamas.“;

Or. en

Pagrindimas

Nors savaitės darbo laiko pailginimas iki 40 val. nesudaro didelės problemos daugeliui 
pareigūnų, dėl šios priemonės labiausiai nukentės pareigūnų (ir kitų tarnautojų) vaikai, kurie, 
laukdami savo motinos arba tėvo, turės pusę valandos ilgiau likti mokykloje arba vaikų 
priežiūros įstaigoje. Šiuo pakeitimu minėtajai darbuotojų kategorijai taikant 95 proc. darbo 
laiko tvarką ir nesumažinant atlyginimo savaitės darbo laikas pailginamas ne iki 40, bet iki 
38 val.

Pakeitimas 26
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 22 punkto b a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
55a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatytos darbo ne visą darbo dieną 
formos vienišoms motinoms arba tėvams, 
turintiems išlaikomų vaikų, kad būtų 
galima geriau suderinti darbo ir šeimos 
pareigas;

Or. it

Pakeitimas 27
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 22 punkto -a a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
55a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 2 dalies pirma pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
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„ba) rūpintis vaiku iki 14 metų amžiaus, 
jei darbo laikas sutrumpinamas ne 
daugiau kaip 5 % įprasto darbo laiko. 
Tokiais atvejais IVa priedo 3 straipsnis 
netaikomas.“;

Or. en

Pakeitimas 28
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 26 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
58 straipsnio trečias sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) 58 straipsnio trečias sakinys 
keičiamas taip:
„Jei gimsta daugiau kaip vienas vaikas, 
arba jeigu gimdymas priešlaikinis ar 
gimsta neįgalus arba sunkia liga 
sergantis vaikas, atostogų trukmė yra 
24 savaitės.“;

Or. en

Pakeitimas 29
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 26 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) 58 straipsnis keičiamas taip:
„58 straipsnis
Pareigūnės papildomai prie atostogų, 
numatytų 57 straipsnyje, turi teisę, 
pateikusios medicininę pažymą, gauti 
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dvidešimt savaičių motinystės atostogų. 
Motinystės atostogos prasideda ne 
anksčiau kaip likus šešioms savaitėms iki 
numatytos gimdymo datos, nurodytos 
pažymoje, ir baigiasi ne anksčiau kaip 
praėjus 14 savaičių po gimdymo dienos. 
Jei gimsta daugiau kaip vienas vaikas, 
arba jeigu gimdymas priešlaikinis ar 
gimsta neįgalus vaikas, atostogų trukmė 
yra 24 savaitės. Šioje nuostatoje 
priešlaikinis gimdymas yra gimdymas 
nepasibaigus 34 nėštumo savaitei.“;

Or. en

Pakeitimas 30
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 26 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) Į 58 straipsnį įrašomos šios dalys:
„Nuo pirmosios motinystės atostogų 
dienos visos su šiomis atostogomis 
susijusių mokėjimų išlaidos visoms 
pareigūnėms ir tarnautojoms, įskaitant 
Europos Parlamento narių padėjėjas, 
padengiamos bendros institucijų 
socialinio draudimo sistemos lėšomis. 
Pareigūnių ir kitų tarnautojų, įskaitant 
akredituotas Parlamento narių padėjėjas, 
darbo sutartys negali būti nutraukiamos 
nėštumo metu. Motinystės atostogose 
esančių moterų, įskaitant akredituotas 
Parlamento narių padėjėjas, darbo 
sutartys negali būti nutraukiamos iki 
motinystės atostogų laikotarpio 
pabaigos.“;

Or. en
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Pakeitimas 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 32 punkto a a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
66a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
„2. Šio solidarumo mokesčio tarifas, 
taikomas 3 dalyje nustatytai bazei, yra 
6–12 %. AST1–AST3 pareigų lygio 
darbuotojams solidarumo mokestis 
netaikomas. AST/AD4–AST/AD9 pareigų 
lygio darbuotojams taikomas 6 % 
mokesčio tarifas. Pradedant nuo 
AST10/AD10 pareigų lygio tarifas 
didinamas progresyviai iki 12 % AD 16 
pareigų lygio darbuotojams.“;

Or. en

Pakeitimas 32
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 32 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a) 67 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Išmoka vaikui išlaikyti motyvuotu 
paskyrimų tarnybos sprendimu gali būti 
padvigubinta remiantis medicinos 
įstaigų išduotais dokumentais, 
įrodančiais, kad vaikas turi negalią arba 
serga ilgalaike liga, dėl kurių pareigūnui 
tenka didelė našta.“;

Or. en
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Pakeitimas 33
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 46 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
V priedo 6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a) V priedo 6 straipsnis keičiamas taip:
„6 straipsnis
Be tų metinių atostogų, pareigūnas, 
paprašius, gali gauti specialias atostogas. 
Ypač šiais atvejais turi būti suteiktos 
specialios atostogos:
– pareigūno santuokos atveju: keturios 
dienos;
– pareigūnui pakeitus gyvenamąją vietą: 
iki dviejų dienų;
– sutuoktiniui susirgus sunkia liga: iki 
trijų dienų;
– sutuoktiniui mirus: keturios dienos;
– aukštutinės linijos giminaičiui pagal 
kilmę susirgus sunkia liga: iki dviejų 
dienų;
– mirus aukštutinės linijos giminaičiui 
pagal kilmę: dvi dienos;
– vaiko santuokos atveju: dvi dienos;
– gimus vaikui: 10 dienų, atostogų turi 
būti išeita per keturiolika savaičių po 
gimimo;
– gimus neįgaliam arba sunkia liga 
sergančiam vaikui: 20 dienų, atostogų 
turi būti išeita per keturiolika savaičių po 
gimimo;
– per motinystės atostogas mirus 
žmonai: dienų skaičius, atitinkantis 
likusią motinystės atostogų dalį; jei 
mirusi žmona nėra pareigūnas, likusi 
motinystės atostogų dalis nustatoma 
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pagal analogiją taikant Tarnybos 
nuostatų 58 straipsnio nuostatas;
– vaikui susirgus sunkia liga: iki dviejų 
dienų;
–  labai rimtai susirgus vaikui, kai tai 
patvirtino gydytojas, ar paguldžius į 
ligoninę 12 metų ar jaunesnį vaiką: iki 
penkių dienų;
– mirus vaikui: keturios dienos;
– įvaikinus vaiką: 20 savaičių, 
prailginant iki 24 savaičių, jei 
įvaikinamas vaikas su negalia:
Kiekvienas įvaikintas vaikas suteikia 
teisę tik į vieną specialių atostogų 
laikotarpį, kurį įvaikinę tėvai, jeigu jie 
abu yra pareigūnai, gali dalintis 
tarpusavyje. Jos suteikiamos tik tada, 
jeigu pareigūno sutuoktinis bent pusę 
laiko užsiima apmokama veikla. Jei 
sutuoktinis dirba ne Sąjungos
institucijose ir turi teisę į panašias 
atostogas, iš pareigūnui suteikiamų 
atostogų atimamas atitinkantis dienų 
skaičius.
Kai būtina, paskyrimų tarnyba gali 
suteikti papildomas specialias atostogas, 
jeigu toje šalyje, kurioje atliekama 
įvaikinimo procedūra, ir kuri nėra 
įvaikinančio pareigūno darbo šalis, 
pagal galiojančius vidaus teisės aktus 
vienas ar abu įvaikinantys tėvai turi 
praleisti tam tikrą laiką,
– suteikiamos specialios 10 dienų 
atostogos, jeigu pareigūnas nepanaudoja 
visų specialių 20 ar 24 savaičių atostogų 
dėl šios įtraukos pirmojo sakinio; šios 
papildomos specialios atostogos 
suteikiamos tik kartą už kiekvieną 
įvaikintą vaiką.
Be to, pagal Tarnybos nuostatų 
24a straipsnį atsižvelgiant į institucijos 
sudarytos kvalifikacijos kėlimo ir 
mokymo programos ribas, institucija 
taip pat gali suteikti specialias atostogas 
kvalifikacijos kėlimui ir mokymuisi.
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Šiame straipsnyje nesusituokęs 
pareigūno partneris laikomas 
sutuoktiniu, jeigu tenkinamos pirmosios 
trys sąlygos, nustatytos VII priedo 
1 straipsnio 2 dalies c punkte.“;

Or. en

Pakeitimas 34
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 19 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. 47 straipsnio a punktas pakeičiamas 
taip:

19. 47 straipsnis pakeičiamas taip:

„47 straipsnis
Be tarnybos nutrūkimo dėl mirties, 
laikinųjų darbuotojų tarnyba baigiasi:

„mėnesio, kurį tarnautojas sulaukia 
65 metų, pabaigoje arba išimties tvarka –
pagal Tarnybos nuostatų 52 straipsnio 
b punkto antrąją pastraipą nustatytą 
dieną; arba“

a) mėnesio, kurį tarnautojui sulaukia 
65 metų, pabaigoje arba, prireikus, pagal 
50c straipsnio 2 dalį nustatytą dieną; arba

b) jeigu darbo sutartis sudaryta 
fiksuotos trukmės laikotarpiui:
i) darbo sutartyje nurodytą datą;
ii) pasibaigus sutartyje apibrėžtam 
įspėjimo laikotarpiui, kuriuo tarnautojui 
ar institucijai suteikiama galimybė 
sutartį nutraukti anksčiau. Įspėjimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis, negu 
vienas mėnuo už kiekvienus tarnybos 
metus, tačiau ne trumpesnis kaip vienas 
mėnuo ir ne ilgesnis kaip trys mėnesiai. 
Laikiniesiems darbuotojams, kurių 
darbo sutartys buvo pratęstos, ilgiausias 
įspėjimo laikotarpis yra šeši mėnesiai. 
Tačiau įspėjimo laikotarpis negali 
prasidėti pateikus medicininę pažymą 
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tinkamai patvirtinto nėštumo metu, 
motinystės ar laikinojo nedarbingumo 
atostogų metu, jeigu tokios laikinojo 
nedarbingumo atostogos trunka ne 
ilgiau kaip tris mėnesius. Be to, jo 
skaičiavimas laikinai sustabdomas 
pateikus medicininę pažymą tinkamai 
patvirtinto nėštumo metu, motinystės ar 
laikinojo nedarbingumo atostogų metu, 
taikant pirma nustatytus terminus. Jeigu 
darbo sutartį nutraukia institucija, 
tarnautojas turi teisę gauti 
kompensaciją, lygią trečdaliui jo bazinio 
darbo užmokesčio laikotarpiu nuo tos 
dienos, kurią jis baigia eiti pareigas, iki 
tos dienos, kurią baigiasi jo darbo 
sutartis;
iii) jeigu tarnautojas nebeatitinka 
12 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų 
sąlygų, atsižvelgus į galimybę pagal tą 
nuostatą padaryti išimtį. Jeigu išimtis 
nepadaroma, taikomas šio b punkto 
ii papunktyje minėtas įspėjimo 
laikotarpis; arba
c) jeigu darbo sutartis sudaryta 
neapibrėžtos trukmės laikotarpiui:
i) pasibaigus sutartyje apibrėžtam 
įspėjimo laikotarpiui; įspėjimo 
laikotarpio trukmė negali būti mažesnė 
kaip vienas mėnuo už kiekvienus visus 
tarnybos metus, bet ne trumpesnis kaip 
trys mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 
10 mėnesių. Tačiau įspėjimo laikotarpis 
negali prasidėti pateikus medicininę 
pažymą tinkamai patvirtinto nėštumo 
metu, motinystės ar laikinojo 
nedarbingumo atostogų metu, jeigu 
tokios laikinojo nedarbingumo atostogos 
trunka ne ilgiau kaip tris mėnesius. Be 
to, jo skaičiavimas laikinai sustabdomas 
pateikus medicininę pažymą tinkamai 
patvirtinto nėštumo metu, motinystės ar 
laikinojo nedarbingumo atostogų metu, 
taikant pirma nustatytus terminus; arba
ii) jeigu tarnautojas nebeatitinka 
12 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų 
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sąlygų, atsižvelgus į galimybę pagal tą 
nuostatą padaryti išimtį. Jeigu išimtis 
nepadaroma, taikomas šio c punkto 
i papunktyje minėtas įspėjimo 
laikotarpis.“;

Or. en

Pakeitimas 35
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 19 a punktas (naujas)
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
47 straipsnio b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) 47 straipsnio b punkto ii papunktis 
keičiamas taip:
„ii) pasibaigus sutartyje apibrėžtam
įspėjimo laikotarpiui, kuriuo tarnautojui 
ar institucijai suteikiama galimybė 
sutartį nutraukti anksčiau. Įspėjimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis, negu 
vienas mėnuo už kiekvienus tarnybos 
metus, tačiau ne trumpesnis kaip vienas 
mėnuo ir ne ilgesnis kaip trys mėnesiai. 
Laikiniesiems darbuotojams, kurių 
darbo sutartys buvo pratęstos, ilgiausias 
įspėjimo laikotarpis yra šeši mėnesiai. 
Tačiau įspėjimo laikotarpis negali 
prasidėti pateikus medicininę pažymą 
tinkamai patvirtinto nėštumo metu,
motinystės ar laikinojo nedarbingumo 
atostogų metu, jeigu tokios laikinojo 
nedarbingumo atostogos trunka ne 
ilgiau kaip tris mėnesius. Be to, jo 
skaičiavimas laikinai sustabdomas 
pateikus medicininę pažymą tinkamai 
patvirtinto nėštumo metu, motinystės ar 
laikinojo nedarbingumo atostogų metu, 
taikant pirma nustatytus terminus. Jeigu 
darbo sutartį nutraukia institucija, 
tarnautojas turi teisę gauti 
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kompensaciją, lygią trečdaliui jo bazinio 
darbo užmokesčio laikotarpiu nuo tos 
dienos, kurią jis baigia eiti pareigas, iki 
tos dienos, kurią baigiasi jo darbo 
sutartis.“;

Or. en

Pakeitimas 36
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 19 b punktas (naujas)
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
47 straipsnio c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b) 47 straipsnio c punkto i papunktis 
keičiamas taip:
„i) pasibaigus sutartyje apibrėžtam 
įspėjimo laikotarpiui; įspėjimo 
laikotarpio trukmė negali būti mažesnė 
kaip vienas mėnuo už kiekvienus visus 
tarnybos metus, bet ne trumpesnis kaip 
trys mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 
10 mėnesių. Tačiau įspėjimo laikotarpis 
negali prasidėti pateikus medicininę 
pažymą tinkamai patvirtinto nėštumo 
metu, motinystės ar laikinojo 
nedarbingumo atostogų metu, jeigu 
tokios laikinojo nedarbingumo atostogos 
trunka ne ilgiau kaip tris mėnesius. Be 
to, jo skaičiavimas laikinai sustabdomas 
pateikus medicininę pažymą tinkamai 
patvirtinto nėštumo metu, motinystės ar 
laikinojo nedarbingumo atostogų metu, 
taikant pirma nustatytus terminus; 
arba“;

Or. en
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Pakeitimas 37
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 33 a punktas (naujas)
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
139 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) 139 straipsnio 1 dalies d punktas 
keičiamas taip:
„d) atsižvelgiant į tai, kad Europos 
Parlamento nario ir akredituoto 
Europos Parlamento nario padėjėjo 
profesiniai santykiai grindžiami 
pasitikėjimu, pasibaigus sutartyje 
numatytam įspėjimo terminui, per kurį 
akredituotam Europos Parlamento nario 
padėjėjui ar Europos Parlamentui, 
veikiančiam Europos Parlamento 
nario (-ių), kuriam (-iems) padėti buvo 
įdarbintas akredituotas Europos 
Parlamento nario padėjėjas, pavedimu, 
suteikiama teisė nutraukti sutartį 
nepasibaigus jos galiojimo terminui. 
Įspėjimo terminas turi būti ne 
trumpesnis kaip vienas mėnuo, 
skaičiuojant vieną mėnesį už kiekvienus 
tarnybos metus, ir ne ilgesnis kaip trys 
mėnesiai. Tačiau įspėjimo terminas 
negali būti pradėtas skaičiuoti pateikus 
medicininę pažymą tinkamai patvirtinto 
nėštumo metu, motinystės atostogų arba 
laikino nedarbingumo atostogų metu, jei 
laikino nedarbingumo atostogos 
neužtrunka ilgiau kaip tris mėnesius. Be 
to, laikantis minėtų apribojimų šio 
termino skaičiavimas sustabdomas 
pateikus medicininę pažymą tinkamai 
patvirtinto nėštumo metu, motinystės ar 
laikino nedarbingumo atostogų metu;“;

Or. en
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Pakeitimas 38
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 33 a punktas (naujas)
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
139 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) 139 straipsnio d punktas keičiamas 
taip:
„d) atsižvelgiant į tai, kad Europos 
Parlamento nario ir akredituoto 
Europos Parlamento nario padėjėjo 
profesiniai santykiai grindžiami 
pasitikėjimu, pasibaigus sutartyje 
numatytam įspėjimo terminui, per kurį 
akredituotam Europos Parlamento nario 
padėjėjui ar Europos Parlamentui, 
veikiančiam Europos Parlamento 
nario (-ių), kuriam (-iems) padėti buvo 
įdarbintas akredituotas Europos 
Parlamento nario padėjėjas, pavedimu, 
suteikiama teisė nutraukti sutartį 
nepasibaigus jos galiojimo terminui. 
Įspėjimo terminas turi būti ne 
trumpesnis kaip vienas mėnuo, 
skaičiuojant vieną mėnesį už kiekvienus 
tarnybos metus, ir ne ilgesnis kaip trys 
mėnesiai. Tačiau įspėjimo terminas 
negali būti pradėtas skaičiuoti pateikus 
medicininę pažymą tinkamai patvirtinto 
nėštumo metu, motinystės atostogų arba 
laikino nedarbingumo atostogų metu, jei 
laikino nedarbingumo atostogos 
neužtrunka ilgiau kaip tris mėnesius. Be 
to, laikantis minėtų apribojimų šio 
termino skaičiavimas sustabdomas 
pateikus medicininę pažymą tinkamai 
patvirtinto nėštumo metu, motinystės ar 
laikino nedarbingumo atostogų metu;“;

Or. en


