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Grozījums Nr. 14
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Dzimumu līdztiesība un 
diskriminācijas aizliegums ir Savienības
iestāžu darbības pamatvērtības, un ir 
jāpanāk labāks dzimumu līdzsvars visu 
līmeņu darbinieku starpā. Dzimumu 
līdztiesības mērķu sasniegšanai jāizstrādā 
daudz efektīvāki politikas virzieni, kas
ietekmētu pieņemšanu darbā, apmācību 
dažādās iestādēs un šo iestāžu ikdienas 
darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko 
situāciju, kad vajadzīga visu pušu 
solidarizēšanās, arī Savienības ierēdņiem
jāiesaistās, ievērojot zemāko un augstāko
pakāpju atšķirības. Tādēļ būtu jāievieš 
progresīva solidaritātes nodeva, kas, sākot 
ar AST 4 pakāpi, jāpiemēro visu ierēdņu 
algām saskaņā ar noteikumiem
pasākumos, ar kuriem ievieš nodevu.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Angelika Werthmann
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Demogrāfisko pārmaiņu un attiecīgo 
iedzīvotāju mainīgās vecuma struktūras dēļ 
ir jāpalielina pensionēšanās vecums, taču 
piemērojot pārejas pasākumus attiecībā uz 
tiem Eiropas Savienības ierēdņiem un 
citiem darbiniekiem, kas jau strādā. Šie 
pārejas pasākumi ir vajadzīgi, lai ņemtu 
vērā to ierēdņu iegūtās tiesības, kuri jau 
strādā un kuri veikuši iemaksas Eiropas 
Savienības ierēdņu abstraktajā pensiju 
fondā.

(7) Demogrāfisko pārmaiņu un attiecīgo 
iedzīvotāju mainīgās vecuma struktūras dēļ 
aizvien vairāk tiek noslogota Savienības 
iestāžu pensiju shēma un ir jāpalielina 
pensionēšanās vecums un jāsamazina 
pensijas tiesību uzkrāšanas gada likme, 
taču piemērojot pārejas pasākumus 
attiecībā uz tiem ierēdņiem, kas jau strādā. 
Šie pārejas pasākumi ir vajadzīgi, lai ņemtu 
vērā to ierēdņu iegūtās tiesības, kuri jau 
strādā un kuri veikuši iemaksas Eiropas 
Savienības ierēdņu abstraktajā pensiju 
fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Zita Gurmai

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vispārpieņemtā aktuārā prakse paredz, 
ka iepriekšējo novērojumu laikposms no 20 
līdz 40 gadiem jāizmanto attiecībā uz 
procentu likmēm un algu pieaugumu, lai 
nodrošinātu pensiju shēmu līdzsvaru. 
Procentu likmju un algu pieauguma 
mainīgie vidējie lielumi tādējādi būtu 
jāpagarina līdz 30 gadiem ar astoņu gadu 
pārejas periodu.

(9) Vispārpieņemtā aktuārā prakse paredz, 
ka iepriekšējo novērojumu laikposms no 20 
līdz 40 gadiem jāizmanto attiecībā uz 
procentu likmēm un algu pieaugumu, lai 
nodrošinātu pensiju shēmu līdzsvaru. 
Procentu likmju un algu pieauguma 
mainīgie vidējie lielumi tādējādi būtu 
jāpagarina līdz 30 gadiem ar astoņu gadu 
pārejas periodu. Pensiju shēmas reformā 
būtu jāņem vērā jau esošā sieviešu un 
vīriešu pensijas apmēra atšķirība un šīs 
reformas potenciālā ietekme uz sieviešu, 
jo īpaši zemāku kategoriju darbinieču 
pensiju apmēru.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Elastīga darba laika kārtība ir 
mūsdienīgas un efektīvas publiskās 
pārvaldes būtisks elements, kas ļauj 
iestādēs nodrošināt ģimenēm labvēlīgus 
darba nosacījumus un atbilstošu dzimumu 
līdzsvaru. Tāpēc Civildienesta noteikumos 
ir jāievieš skaidra norāde uz šo kārtību.

(15) Elastīga darba laika kārtība ir 
mūsdienīgas un efektīvas publiskās 
pārvaldes būtisks elements, kas ļauj 
iestādēs nodrošināt ģimenēm labvēlīgus 
darba nosacījumus un atbilstošu dzimumu 
līdzsvaru. Tāpēc Civildienesta noteikumos 
ir jāievieš skaidra norāde uz šo kārtību, kas
būtu elastīgi jāpiemēro biroja pamata 
darba laikiem. Ja katras iestādes 
iecēlējinstitūcija ieviesīs īpašu kārtību, lai 
ierēdne pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 
varētu barot bērnu ar krūti, tad laiks, kad 
viņa neveic darba pienākumus, nebūtu 
jāiekļauj piemērojamajā elastīgās darba 
kārtības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Elastīga darba laika kārtība ir 
mūsdienīgas un efektīvas publiskās 
pārvaldes būtisks elements, kas ļauj 
iestādēs nodrošināt ģimenēm labvēlīgus 
darba nosacījumus un atbilstošu dzimumu 
līdzsvaru. Tāpēc Civildienesta noteikumos 
ir jāievieš skaidra norāde uz šo kārtību.

(15) Elastīga darba laika kārtība, 
piemēram, elastīgs darba laiks un 
teledarbs, ir mūsdienīgas un efektīvas 
publiskās pārvaldes būtisks elements, kas 
ļauj iestādēs nodrošināt ģimenēm 
labvēlīgus darba nosacījumus, jo īpaši 
nepilnām ģimenēm ar vienu vecāku, un 
atbilstošu dzimumu līdzsvaru. Tāpēc 
Civildienesta noteikumos ir jāievieš 
skaidra norāde uz šo kārtību. 
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Or. it

Grozījums Nr. 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
1.d pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Noteikumu 1.d panta 1. punkta pirmo 
daļu papildina ar šādu teikumu:
„Tādēļ iestādēm obligāti jānodrošina, ka 
40 % AD amata vietu ieņem sievietes.”;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
1.d pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Noteikumu 1.d panta 1. punkta otrajā
daļā vārdu „partnerattiecības” aizstāj ar 
vārdiem „partnerattiecības un 
viendzimuma pāru (laulības) 
partnerattiecības”.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
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Civildienesta noteikumi
42.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Noteikumu 42.a pantu groza šādi: 13. Noteikumu 42.a pantu groza šādi:
(a) pirmās daļas otrajā teikumā vārdu 
„iestāžu” aizstāj ar vārdiem „katras
iestādes iecēlējinstitūcijas”;

(a) pirmo daļu aizstāj ar šādu:

„Ierēdnis ir tiesīgs saņemt ne vairāk kā 
sešu mēnešu bērna kopšanas 
atvaļinājumu par katru bērnu, 
nesaņemot pamatalgu, ko var izmantot 
pirmo divpadsmit mēnešu laikā pēc 
bērna piedzimšanas vai adopcijas.
Atvaļinājuma laiku var divkārt 
pagarināt vientuļiem vecākiem, kas 
atzīti saskaņā ar iestāžu pieņemtajiem 
vispārējiem īstenošanas noteikumiem, kā 
arī vecākiem, kuru bērni ir aprūpējami 
invaliditātes vai nopietnas slimības dēļ, ko 
apliecina ārsta izziņa. Minimālais vienā 
reizē ņemtais atvaļinājums nedrīkst būt 
īsāks par vienu mēnesi.”

(b) trešās daļas pēdējā teikumā vārdu
„pielīdzina” aizstāj ar vārdu "pārskata”;

(b) trešo daļu aizstāj ar šādu:

„Pabalstu EUR 1215,63 apmērā mēnesī 
vai 50 % no šīs summas, ja ierēdnis ir 
nepilna laika atvaļinājumā, maksā 
pirmajā punktā minētajiem vientuļajiem 
vecākiem, kā arī vecākiem, kuru bērni ir 
aprūpējami invaliditātes vai nopietnas 
slimības dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, un 
bērna kopšanas atvaļinājuma pirmos 
trīs mēnešus, ja šo atvaļinājumu izmanto 
tēvs dzemdību atvaļinājuma laikā vai 
jebkurš no vecākiem tūlīt pēc dzemdību 
atvaļinājuma, vai adopcijas 
atvaļinājuma laikā vai tūlīt pēc tā. Šajā 
pantā minētās summas pielīdzina 
atbilstīgi atalgojumam.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Civildienesta noteikumi
42.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Noteikumu 42.a pantu groza šādi: 13. Noteikumu 42.a pantu aizstāj ar šādu:

„42.a pants
(a) pirmās daļas otrajā teikumā vārdu 
„iestāžu” aizstāj ar vārdiem „katras 
iestādes iecēlējinstitūcijas”;

Ierēdnis ir tiesīgs saņemt ne vairāk kā 
sešu mēnešu bērna kopšanas 
atvaļinājumu par katru bērnu, 
nesaņemot pamatalgu, ko var izmantot 
pirmo divpadsmit mēnešu laikā pēc 
bērna piedzimšanas vai adopcijas. 
Atvaļinājuma laiku var divkārt 
pagarināt vientuļiem vecākiem, kas 
atzīti saskaņā ar katras iestādes 
iecēlējinstitūcijas pieņemtajiem 
vispārējiem īstenošanas noteikumiem. 
Minimālais vienā reizē ņemtais 
atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 
vienu mēnesi.

(b) trešās daļas pēdējā teikumā vārdu 
„pielīdzina” aizstāj ar vārdu "pārskata”.

Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā 
turpinās ierēdņa dalība sociālajā 
nodrošinājuma shēmā; saglabājas 
pensiju tiesību iegūšana, apgādājamā 
bērna pabalsts un pabalsts izglītībai. 
Ierēdnis saglabā savu amatu un turpina 
būt tiesīgs saņemt izvirzīšanu augstākam 
līmenim vai paaugstinājumu augstākā 
pakāpē. Atvaļinājumu var izmantot kā 
pilna laika vai nepilna laika 
atvaļinājumu. Ja bērna kopšanas 
atvaļinājumu izmanto pilna laika 
atvaļinājuma veidā, pirmajā punktā 
paredzēto maksimālo periodu divkāršo. 
Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā 
ierēdnis ir tiesīgs saņemt pabalstu 
EUR 911,73 apmērā mēnesī vai 50 % no 
šīs summas, ja izmanto nepilna laika 
atvaļinājumu, bet ierēdnis nedrīkst veikt 
citu algotu darbu. Iestāde pilnībā sedz 
72. un 73. pantā paredzētās iemaksas 
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sociālā nodrošinājuma shēmā un tās 
aprēķina, pamatojoties uz ierēdņa 
pamatalgu. Tomēr nepilna laika 
atvaļinājuma gadījumā šis noteikums 
attiecas tikai uz starpību starp pilnu 
pamatalgu un proporcionāli samazinātu 
pamatalgu. Ierēdņa iemaksu par faktiski 
saņemto pamatalgas daļu aprēķina, 
izmantojot tos pašu procentus, ja 
ierēdnis strādātu pilnas slodzes darbu.
Pabalstu EUR 1215,63 apmērā mēnesī 
vai 50 % no šīs summas, ja ierēdnis ir 
nepilna laika atvaļinājumā, maksā 
pirmajā punktā minētajiem vientuļajiem 
vecākiem un bērna kopšanas 
atvaļinājuma pirmos trīs mēnešus, ja šo 
atvaļinājumu izmanto tēvs dzemdību 
atvaļinājuma laikā vai jebkurš no 
vecākiem tūlīt pēc dzemdību 
atvaļinājuma, vai adopcijas 
atvaļinājuma laikā vai tūlīt pēc tā.
Bērna kopšanas atvaļinājumu var 
pagarināt vēl par sešiem mēnešiem, 
pabalsta apmēru ierobežojot līdz 50 % no 
otrajā daļā minētās summas. Vientuļiem 
vecākiem, kā minēts pirmajā daļā, bērna 
kopšanas atvaļinājumu var pagarināt vēl 
par divpadsmit mēnešiem, pabalsta
apmēru ierobežojot līdz 50 % no trešajā 
daļā minētās summas.
Šajā pantā minētās summas pielīdzina 
atbilstīgi atalgojumam.”;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
1. pants – 21. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
55. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Pievieno šādu punktu:
„Katras iestādes iecēlējinstitūcija ievieš 
īpašu kārtību, lai ierēdne pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma varētu barot 
bērnu ar krūti vai noslaukt pienu, vismaz 
divas stundas dienā atbrīvojot ierēdni no 
darba pienākumu veikšanas.
Šos noteikumus piemēro visām pilnu 
darbalaiku strādājošām darbiniecēm. Ja 
ierēdnes darba diena ir īsāka, bērna 
barošanas vai piena noslaukšanas laiku 
samazina līdz vismaz vienai stundai.
Katras iestādes iecēlējinstitūcija 
nodrošina bērna barošanai vai piena 
noslaukšanai piemērotas telpas.”;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Zita Gurmai

Regulas priekšlikums
1. pants – 22. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
55.a pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Panta 2. punkta 1. daļai pievieno 
šādu apakšpunktu:

„(ea) lai aprūpētu bērnu līdz 12 gadu 
vecumam, ja darba laika samazinājums
nav lielāks par 5 % no parastā darba laika 
ilguma. Šajā gadījumā ierēdņa 
atalgojumu nesamazina.”;

Or. en

Pamatojums

Lai gan nedēļas darba laika pagarināšana līdz 40 stundām vairākumam ierēdņu neradīs 
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problēmas, šā pasākuma ieviešanas dēļ visvairāk cietīs šo ierēdņu (un citu darbinieku) bērni, 
kuri, gaidot māti vai tēvu, būs spiesti pusstundu ilgāk palikt skolā vai bērnu aprūpes iestādē. 
Ar šo grozījumu, saglabājot nepilnu darba laika kārtību 95 % apmērā un nesamazinot algu, 
šīs konkrētās kategorijas darbiniekiem nedēļas darba laiks tiks pagarināts nevis līdz 
40 stundām, bet līdz 38 stundām.

Grozījums Nr. 26
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
1. pants – 22. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
55.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ieviest samazināta darba formas 
nepilnām ģimenēm ar vienu vecāku un 
apgādājamo bērnu, lai labāk varētu 
savienot darbu un rūpes par ģimeni;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
1. pants – 22. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
55.a pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) Panta 2. punkta 1. daļai pievieno 
šādu apakšpunktu:
„(ba) lai aprūpētu bērnu līdz 14 gadu 
vecumam, ja darba laika samazinājums
nav lielāks par 5 % no parastā darba laika 
ilguma. Šajā gadījumā IV pielikuma 
3. pantu nepiemēro.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
1. pants – 26.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
58. pants – trešais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a Noteikumu 58. panta trešo teikumu 
aizstāj ar šādu:
„Vairāku bērnu vai priekšlaicīgu 
dzemdību, vai bērna ar invaliditāti vai 
nopietnu slimību piedzimšanas gadījumā 
atvaļinājums ir 24 nedēļas.”;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
1. pants – 26.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a 58. pantu aizstāj ar šādu:
„58. pants
Ierēdnes papildus 57. pantā 
paredzētajam atvaļinājumam pēc 
medicīniskas izziņas uzrādīšanas ir 
tiesīgas saņemt divdesmit nedēļu 
dzemdību atvaļinājumu. Dzemdību
atvaļinājums sākas ne agrāk kā sešas 
nedēļas pirms izziņā norādītās 
iespējamās dzemdību dienas un beidzas 
ne agrāk kā 14 nedēļas pēc dzemdībām. 
Vairāku bērnu vai priekšlaicīgu 
dzemdību, vai bērna invalīda 
piedzimšanas gadījumā atvaļinājums ir 
24 nedēļas. Šajos noteikumos 
priekšlaicīgas dzemdības ir dzemdības, 
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kas notiek pirms grūtniecības 
34. nedēļas beigām.”;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
1. pants – 26.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a Noteikumu 58. pantu papildina ar 
šādām daļām:
„Visu ierēdņu un darbinieku, tostarp 
Eiropas Parlamenta deputātu asistentu 
dzemdību atvaļinājuma kopējās izmaksas,
sākot ar šāda atvaļinājuma pirmo dienu, 
sedz no iestādes kopējās sociālā 
nodrošinājuma shēmas.
Grūtniecības laikā nedrīkst pārtraukt 
ierēdņu un citu darbinieku, tostarp 
akreditēto parlamentāro asistenšu, 
līgumus. Dzemdību atvaļinājumā esošu 
sieviešu, tostarp akreditētu parlamentāro 
asistenšu līgumus nedrīkst pārtraukt līdz 
dzemdību atvaļinājuma beigām.”;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
1. pants – 32. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
66.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Panta 2. punktu groza šādi:
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„2. Šīs solidaritātes nodevas likme, ko 
piemēro 3. punktā definētajam 
pamatam, ir no 6 % līdz 12 %. Pakāpēm 
no AST 1 līdz AST 3 solidaritātes nodevu 
nepiemēro. Likmi 6 % apmērā piemēro 
pakāpēm no AST/AD 4 līdz AST/AD 9. 
Sākot no pakāpes AST 10/AD 10, likmi 
palielina progresīvi līdz 12 % — pakāpei 
AD 16.”;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
1. pants – 32.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
67. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a Noteikumu 67. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu:
„3. Apgādājamā bērna pabalstu var 
divkāršot ar īpašu pamatotu lēmumu, 
kuru iecēlējinstitūcija pieņem, 
pamatojoties uz medicīniskiem 
dokumentiem, kuri apliecina, ka bērnam 
ir invaliditāte vai ilgstoša slimība, kuras 
dēļ ierēdnim ir liels finansiālais slogs.”;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
1. pants – 46.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
V pielikums – 6. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a Noteikumu V pielikuma 6. pantu 
aizstāj ar šādu:
„6. pants
Papildus ikgadējam atvaļinājumam pēc 
darbinieka lūguma var piešķirt īpašu 
atvaļinājumu. Proti, īpašu atvaļinājumu 
piešķir šādos gadījumos:
– ierēdņa laulību gadījumā — četras 
dienas;
– ierēdņa dzīvesvietas maiņas gadījumā
— līdz divām dienām;
– laulātā nopietnas slimības gadījumā —
līdz trim dienām;
– laulātā nāves gadījumā — četras 
dienas;
– augšupēja radinieka nopietnas 
slimības gadījumā — līdz divām 
dienām;
– augšupēja radinieka nāves gadījumā
— divas dienas;
– bērna laulību gadījumā — divas 
dienas;
– bērna piedzimšanas gadījumā —
10 dienas, kas jāizmanto četrpadsmit 
nedēļās pēc bērna piedzimšanas;
– bērna ar invaliditāti vai nopietni slima 
bērna piedzimšanas gadījumā —
20 dienas, kas jāizmanto četrpadsmit 
nedēļās pēc bērna piedzimšanas;
– sievas nāves gadījumā dzemdību 
atvaļinājuma laikā — tik daudz dienu, 
cik atlikušas līdz dzemdību 
atvaļinājuma beigām; ja mirusī sieva 
nav ierēdne, atlikušo dzemdību 
atvaļinājuma laiku nosaka, pēc 
analoģijas piemērojot Civildienesta 
noteikumu 58. pantu;
– bērna nopietnas slimības gadījumā —
līdz divām dienām;
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– ļoti nopietnas bērna slimības 
gadījumā, ko apliecina ārsta izziņa, vai 
divpadsmitgadīga vai jaunāka bērna 
hospitalizācijas gadījumā — līdz piecām 
dienām;
– bērna nāves gadījumā — četras 
dienas;
– bērna adopcijas gadījumā —
20 nedēļas, bērna invalīda adopcijas 
gadījumā — 24 nedēļas.
Katra bērna adopcija dod tiesības tikai 
uz vienu īpaša atvaļinājuma periodu, ko 
var sadalīt starp adoptētājiem vecākiem, 
ja abi ir ierēdņi. To piešķir tikai tad, ja 
ierēdņa laulātais vismaz uz pusslodzi 
strādā algotu darbu. Ja laulātais strādā 
ārpus Savienības un saņem samērojamu 
atvaļinājumu, attiecīgu dienu skaitu 
atskaita no atvaļinājuma ilguma, uz ko 
darbiniekam ir tiesības.
Vajadzības gadījumā iecēlējinstitūcija 
var piešķirt papildu īpašu atvaļinājumu, 
ja tās attiecīgas valsts tiesību akti, kurā 
noris adopcijas procedūra un kas nav tā 
valsts, kurā strādā adoptētājs ierēdnis, 
prasa viena vai abu adoptētāju vecāku 
uzturēšanos tajā valstī.
Ja ierēdnis šā ievilkuma pirmā teikumā 
norādīto iemeslu dēļ neizmanto pilnu 20 
vai 24 nedēļu ilgu īpašo atvaļinājumu, 
viņam piešķir 10 dienas ilgu īpašu 
atvaļinājumu; īpašo papildu 
atvaļinājumu piešķir tikai vienu reizi 
par katru adoptēto bērnu.
Iestāde var piešķirt īpašu atvaļinājumu 
arī kvalifikācijas celšanas gadījumā 
termiņos, kas norādīti iestādes 
sagatavotajā kvalifikācijas celšanas 
programmā atbilstīgi Civildienesta 
noteikumu 24.a pantam.
Šajā pantā ierēdņa neprecēto partneri 
uzskata par laulāto, ja ievēroti pirmie 
trīs VII pielikuma 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā uzskaitītie nosacījumi.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
2. pants – 19. punkts
Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Nodarbināšanas kārtības 47. panta
a) punktu aizstāj ar šādu punktu:

19. Nodarbināšanas kārtības 47. pantu
aizstāj ar šādu:

„47. pants
Izņemot nāves iestāšanās gadījumus, 
pagaidu darbinieku darba tiesiskās 
attiecības beidzas:

„tā mēneša beigās, kurā darbinieks 
sasniedz 65 gadu vecumu, vai izņēmuma 
gadījumos tajā datumā, kas noteikts 
saskaņā ar Civildienesta noteikumu
52. panta b) punkta otro daļu; vai”

(a) tā mēneša beigās, kurā darbinieks 
sasniedz 65 gadu vecumu, vai 
piemērojamos gadījumos tajā datumā, kas 
noteikts saskaņā ar 50.c°panta otro daļu; 
vai”

(b) ja līgums ir noslēgts uz noteiktu 
laiku:
i) līgumā norādītajā datumā;
ii) tā paziņošanas termiņa beigās, kas 
paredzēts līgumā, kas darbiniekam vai 
iestādei dod iespēju to izbeigt ātrāk. 
Paziņošanas periods nav īsāks kā viens 
mēnesis par dienesta gadu, vismaz viens 
mēnesis un ne vairāk kā trīs mēneši. 
Pagaidu darbiniekiem, kuru līgumi ir 
atjaunoti, šis periods ir ne vairāk kā seši 
mēneši. Tomēr paziņošanas termiņā 
neieskaita grūtniecības, ko apliecina
ārsta izziņa, un dzemdību atvaļinājumu 
vai slimības atvaļinājumu ar noteikumu, 
ka slimības atvaļinājums nepārsniedz 
trīs mēnešus. Turklāt grūtniecības, ko 
apliecina ārsta izziņa, dzemdību
atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma 
laikā atkarībā no iepriekšminētā 
ierobežojuma to aptur. Ja līgumu 
izbeidz pēc iestādes iniciatīvas, 
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darbiniekam ir tiesības saņemt 
kompensāciju, kas vienāda ar vienu 
trešo daļu no viņa pamatalgas par laika 
posmu starp datumu, kurā beidzas viņa 
pienākumu pildīšana, un datumu, kurā 
beidzas viņa darba līgums;
iii) ja darbinieks vairs neatbilst 
12. panta 2. punkta a) apakšpunktā
noteiktajiem nosacījumiem, paredzot 
izņēmuma iespēju saskaņā ar šo 
noteikumu. Ja izņēmumu atļauj, 
piemēro šā b) apakšpunkta ii) punktā 
minēto paziņošanas periodu; vai
(c) ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu 
laiku:
i) līgumā paredzētā paziņošanas termiņa 
beigās; paziņošanas termiņš ir vismaz 
viens mēnesis par katru pilnu dienesta 
gadu, bet ne īsāks kā trīs mēneši un ne 
ilgāks kā 10 mēneši. Tomēr paziņošanas 
termiņā neieskaita grūtniecības, ko 
apliecina ārsta izziņa, un dzemdību 
atvaļinājumu vai slimības atvaļinājumu 
ar noteikumu, ka slimības atvaļinājums 
nepārsniedz trīs mēnešus. Turklāt 
grūtniecības, ko apliecina ārsta izziņa,
dzemdību atvaļinājuma vai slimības 
atvaļinājuma laikā atkarībā no 
iepriekšminētā ierobežojuma to aptur; 
vai
iii) ja darbinieks vairs neatbilst 
12. panta 2. punkta a) apakšpunktā
noteiktajiem nosacījumiem, paredzot 
iespēju saskaņā ar minēto noteikumu
atļaut izņēmumu. Ja izņēmumu 
neatļauj, piemēro šā c) apakšpunkta 
ii) punktā minēto paziņošanas periodu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Silvana Koch-Mehrin
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Regulas priekšlikums
2. pants – 19.a punkts (jauns)
Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
47. pants – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a Nodarbināšanas kārtības 47. panta 
b) punkta ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„ii) tā paziņošanas termiņa beigās, kas 
paredzēts līgumā, kas darbiniekam vai 
iestādei dod iespēju to izbeigt ātrāk. 
Paziņošanas periods nav īsāks kā viens 
mēnesis par dienesta gadu, vismaz viens 
mēnesis un ne vairāk kā trīs mēneši. 
Pagaidu darbiniekiem, kuru līgumi ir 
atjaunoti, šis periods ir ne vairāk kā seši 
mēneši. Tomēr paziņošanas termiņā 
neieskaita grūtniecības, ko apliecina 
ārsta izziņa, un dzemdību atvaļinājumu 
vai slimības atvaļinājumu ar noteikumu, 
ka slimības atvaļinājums nepārsniedz 
trīs mēnešus. Turklāt grūtniecības, ko 
apliecina ārsta izziņa, dzemdību 
atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma 
laikā atkarībā no iepriekšminētā
ierobežojuma to aptur. Ja līgumu 
izbeidz pēc iestādes iniciatīvas, 
darbiniekam ir tiesības saņemt 
kompensāciju, kas vienāda ar vienu 
trešo daļu no viņa pamatalgas par laika 
posmu starp datumu, kurā beidzas viņa 
pienākumu pildīšana, un datumu, kurā 
beidzas viņa darba līgums.”;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
2. pants – 19.b punkts (jauns)
Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
47. pants – c punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b Nodarbināšanas kārtības 47. panta 
c) punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„i) līgumā paredzētā paziņošanas 
termiņa beigās; paziņošanas termiņš ir 
vismaz viens mēnesis par katru pilnu 
dienesta gadu, bet ne īsāks kā trīs 
mēneši un ne ilgāks kā 10 mēneši. Tomēr 
paziņošanas termiņā neieskaita 
grūtniecības, ko apliecina ārsta izziņa, un 
dzemdību atvaļinājumu vai slimības 
atvaļinājumu ar noteikumu, ka slimības 
atvaļinājums nepārsniedz trīs mēnešus. 
Turklāt grūtniecības, ko apliecina ārsta 
izziņa, dzemdību atvaļinājuma vai 
slimības atvaļinājuma laikā, ņemot vērā 
iepriekšminēto ierobežojumu, to aptur; 
vai”;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
2. pants – 33.a punkts (jauns)
Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
139. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a Nodarbināšanas kārtības 139. panta 
1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„(d) ņemot vērā, ka savstarpēja 
uzticēšanās starp deputātu un reģistrēto 
deputāta palīgu ir viņu darba attiecību 
pamatā, paziņošanas termiņa beigās, kas 
ir norādīts līgumā, kas paredz 
reģistrētajam deputāta palīgam vai 
Eiropas Parlamentam — pēc 
pieprasījuma, ko iesniedz Eiropas 
Parlamenta deputāts vai deputāti, kam 
reģistrētais deputātu palīgs tika 
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pieņemts palīdzēt — tiesības līgumu 
lauzt pirms termiņa. Paziņošanas 
periods nav īsāks kā viens mēnesis par 
dienesta gadu, vismaz viens mēnesis un
ne vairāk kā trīs mēneši. Tomēr 
paziņošanas termiņā neieskaita 
grūtniecības, ko apliecina ārsta izziņa, un 
dzemdību atvaļinājumu vai slimības 
atvaļinājumu ar noteikumu, ka slimības 
atvaļinājums nepārsniedz trīs mēnešus. 
Turklāt grūtniecības, ko apliecina ārsta 
izziņa, dzemdību atvaļinājuma vai 
slimības atvaļinājuma laikā, ņemot vērā 
iepriekšminēto ierobežojumu, to 
aptur;”;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
2. pants – 33.a punkts (jauns)
Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
139. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a Nodarbināšanas kārtības 139. panta 
d) punktu aizstāj ar šādu:
„(d) ņemot vērā, ka savstarpēja 
uzticēšanās starp deputātu un reģistrēto 
deputāta palīgu ir viņu darba attiecību 
pamatā, paziņošanas termiņa beigās, kas 
ir norādīts līgumā, kas paredz 
reģistrētajam deputāta palīgam vai 
Eiropas Parlamentam — pēc 
pieprasījuma, ko iesniedz Eiropas 
Parlamenta deputāts vai deputāti, kam 
reģistrētais deputātu palīgs tika 
pieņemts palīdzēt — tiesības līgumu 
lauzt pirms termiņa. Paziņošanas
periods nav īsāks kā viens mēnesis par 
dienesta gadu, vismaz viens mēnesis un 
ne vairāk kā trīs mēneši. Tomēr 
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paziņošanas termiņā neieskaita 
grūtniecības, ko pastiprina apliecina 
ārsta izziņa, un dzemdību atvaļinājumu 
vai slimības atvaļinājumu ar noteikumu, 
ka slimības atvaļinājums nepārsniedz 
trīs mēnešus. Turklāt grūtniecības, ko 
apliecina ārsta izziņa, dzemdību 
atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma 
laikā, ņemot vērā iepriekšminēto
ierobežojumu, to aptur;”;

Or. en


