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Emenda 14
Mikael Gustafsson

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-ugwaljanza bejn il-ġeneri u n-
nondiskriminazzjoni huma valuri ewlenin 
tal-funzjonament tal-istituzzjonijiet tal-
unjoni, u jeħtieġ li jinħoloq bilanċ aħjar 
bejn in-nisa u l-irġiel fil-livelli kollha tla-
persunal. Biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
ugwaljanza tal-ġeneri u 
nondiskriminazzjoni, iridu jiġu żviluppati 
politiki aktar effiċjenti li jħallu impatt fuq 
ir-reklutaġġ fl-istituzzjonijiet differenti, it-
taħriġ li jagħtu u l-funzjonament ta' 
kuljum tal-istess istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika 
attwali, li titlob is-solidarjetà bejn 
kulħadd, l-uffiċjali tal-Unjoni wkoll 
jeħtieġ li jikkontribwixxu, u b’mod li jqis 
id-differenzi bejn il-gradi aktar baxxi u 
dawk aktar għolja. Għal dan il-għan, 
għandha tiġi introdotta imposta ta’ 
solidarjetà, li tiġi applikata 
progressivament lis-salarji ta’ uffiċjali 
mill-grad AST 4 ‘il fuq, kif stipulat fil-
miżuri li jimplimentaw l-imposta.



PE486.090v01-00 4/23 AM\897170MT.doc

MT

Or. en

Emenda 16
Angelika Werthmann

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tibdiliet demografiċi u l-istruttura 
dejjem tinbidel tal-età tal-popolazzjoni 
kkonċernata jirrekjedu żieda fl-età tal-
pensjoni. Madanakollu din il-bidla hija 
suġġetta għal miżuri tranżitorji għall-
uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni 
Ewropea li diġà jinsabu fis-servizz. Dawn 
il-miżuri tranżitorji huma meħtieġa biex 
jiġu rrispettati d-drittijiet miksuba mill-
uffiċjali li diġà jinsabu fis-servizz u li 
kkontribwew għall-fond tal-pensjoni 
kunċettwali għall-uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

(7) It-tibdiliet demografiċi u l-istruttura 
dejjem tinbidel tal-età tal-popolazzjoni 
kkonċernata qed jimponu piżijiet li kulma 
jmur qegħdin dejjem jikbru fuq l-iskema 
tal-pensjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u jirrekjedu żieda fl-età tal-
pensjoni u tnaqqis fir-rata annwali ta’ 
akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni.
Madanakollu din il-bidla hija suġġetta għal 
miżuri tranżitorji għall-uffiċjali u l-aġenti l-
oħra tal-Unjoni Ewropea li diġà jinsabu fis-
servizz. Dawn il-miżuri tranżitorji huma 
meħtieġa biex jiġu rrispettati d-drittijiet 
miksuba mill-uffiċjali li diġà jinsabu fis-
servizz u li kkontribwew għall-fond tal-
pensjoni kunċettwali għall-uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 17
Zita Gurmai

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prattika attwarja li hija aċċettata 
normalment tirrekjedi li għar-rati tal-
imgħax u ż-żieda tas-salarju jintuża 
perjodu ta' osservazzjonijiet tal-imgħoddi 
ta' bejn 20 u 40 sena bil-għan li jiġi żgurat 
il-bilanċ tal-iskemi tal-pensjoni.

(9) Il-prattika attwarja li hija aċċettata 
normalment tirrekjedi li għar-rati tal-
imgħax u ż-żieda tas-salarju jintuża 
perjodu ta' osservazzjonijiet tal-imgħoddi 
ta' bejn 20 u 40 sena bil-għan li jiġi żgurat 
il-bilanċ tal-iskemi tal-pensjoni.
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Għaldaqstant il-medji varjabbli għar-rati 
tal-imgħax u ż-żieda tas-salarju għandhom 
jiġu estiżi sa 30 sena b'perjodu tranżitorju 
ta' 8 snin.

Għaldaqstant il-medji varjabbli għar-rati 
tal-imgħax u ż-żieda tas-salarju għandhom 
jiġu estiżi sa 30 sena b'perjodu tranżitorju 
ta' 8 snin. Ir-riforma tal-iskema tal-
pensjoni għandha tqis id-differenza fil-
pensjonijiet li diġà teżisti bejn in-nisa u l-
irġiel, u l-effett potenzjali ta’ din ir-
riforma fuq il-pensjonijiet tan-nisa, b’mod 
speċjali dawk fl-aktar gradi baxxi.

Or. en

Emenda 18
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-arranġamenti ta' ħin flessibbli ta' 
xogħol huma essenzjali għal 
amministrazzjoni pubblika moderna u 
effiċjenti li tippermetti kundizzjonijiet ta' 
xogħol orjentati lejn il-familja u li twassal 
għal bilanċ bejn il-ħaddiema nisa u rġiel fl-
istituzzjonijiet. Għaldaqstant huwa meħtieġ 
li fir-Regolamenti tal-Persunal tiġi 
introdotta referenza espliċita għal dawn l-
arranġamenti.

(15) L-arranġamenti ta' ħin flessibbli ta' 
xogħol huma essenzjali għal 
amministrazzjoni pubblika moderna u 
effiċjenti li tippermetti kundizzjonijiet ta' 
xogħol orjentati lejn il-familja u li twassal 
għal bilanċ bejn il-ħaddiema nisa u rġiel fl-
istituzzjonijiet. Għaldaqstant huwa meħtieġ 
li fir-Regolamenti tal-Persunal tiġi 
introdotta referenza espliċita għal dawn l-
arranġamenti, li għandhom ikunu 
flessibbli fir-rigward tal-ħinjiet prinċipali 
tax-xogħol  tal-uffiċċju. Jekk l-awtorità 
tal-ħatra ta’ kull istituzzjoni tintroduċi 
arranġamenti speċifiċi li jippermettu lil 
uffiċjal li tkun dieħla lura mil-liv tal-
maternità li tredda’ lit-tarbija tagħha, id-
dispensa mill-ħin tax-xogħol għandha 
titnaqqas mill-arranġamenti ta' ħin 
flessibbli ta' xogħol.

Or. en

Emenda 19
Barbara Matera
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Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-arranġamenti ta' ħin flessibbli ta' 
xogħol huma essenzjali għal 
amministrazzjoni pubblika moderna u 
effiċjenti li tippermetti kundizzjonijiet ta' 
xogħol orjentati lejn il-familja u li twassal 
għal bilanċ bejn il-ħaddiema nisa u rġiel fl-
istituzzjonijiet. Għaldaqstant huwa meħtieġ 
li fir-Regolamenti tal-Persunal tiġi 
introdotta referenza espliċita għal dawn l-
arranġamenti.

(15) L-arranġamenti ta' ħin flessibbli ta' 
xogħol, bħall-flexitime u x-xogħol mid-
dar, huma essenzjali għal amministrazzjoni 
pubblika moderna u effiċjenti li tippermetti 
kundizzjonijiet ta' xogħol orjentati lejn il-
familja, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
familji b’ġenitur wieħed, li jippermettu
bilanċ bejn il-ħaddiema nisa u rġiel fl-
istituzzjonijiet. Għaldaqstant huwa meħtieġ 
li fir-Regolamenti tal-Persunal tiġi 
introdotta referenza espliċita għal dawn l-
arranġamenti.

Or. it

Emenda 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 1d – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 
1d(1) għandha tiżdied din is-sentenza:
"Għal dan l-għan, l-istituzzjonijiet 
għandu jkollhom jiżguraw li 40 % tal-
impjiegi AD jkunu okkupati minn nisa.";

Or. en

Emenda 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1a (ġdid)
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Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 1d – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 1d(1), il-kelma 'sħubiji' għandha 
tinbidel u ssir 'sħubiji u sħubiji (żwieġ) 
bejn persuni tal-istess sess';

Or. en

Emenda 22
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13 Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 42a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Artikolu 42a għandu jiġi emendat kif 
ġej:

13. L-Artikolu 42a għandu jiġi emendat kif 
ġej:

(a) Fit-tieni sentenza tal-ewwel paragrafu,
il-kelma 'istituzzjonijiet' għandha tinbidel 
b''awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni';

(a) L-ewwel paragrafu għandu jinbidel 
b'dan li ġej:

‘L-uffiċjal għandu jkun intitolat għal sitt 
xhur ta' vakanzi paternali mingħajr 
salarju bażiku għal kull tifel/tifla, li 
għandhom jittieħdu matul l-ewwel tnax-
il sena wara t-twelid jew l-adozzjoni tat-
tifel/tifla. It-tul ta' żmien tal-vakanzi 
jista' jirdoppja għal ġenituri weħidhom, 
rikonoxxuti taħt id-disposizzjonijiet 
ġenerali adottati mill-istituzzjonijiet u 
għal ġenituri ta’ ulied dipendenti 
b’diżabilità jew mard serju rikonoxxut 
mill-uffiċjal mediku. Il-vakanzi minimi li 
jittieħdu f'darba waħda ma jkunux 
anqas minn xahar.’;

(b) Fl-aħħar sentenza tat-tielet paragrafu,
il-kelma 'adattat' għandha tinbidel
b''aġġornat';

(b) It-tielet paragrafu għandu jinbidel u 
jsir kif ġej:

‘Il-benefiċċju għandu jkun ta' 
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EUR 1.215.63,02 kull xahar, jew 50 % 
tat-tali somma jekk l-uffiċjal qiegħed 
fuq vakanzi half-time, għall-ġenituri 
weħidhom u ġenituri ta’ ulied dipendenti 
b’diżabilità jew mard serju rikonoxxut 
mill-uffiċjal mediku riferuti fl-ewwel 
paragrafu, u matul l-ewwel tlett xhur 
tal-vakanzi parentali meta t-tali vganzi 
jittieħdu mill-missier matul il-vakanzi 
tal-maternità jew minn wieħed mill-
ġenituri eżatt wara l-vakanzi tal-
maternità, jew matul jew eżatt wara l-
vakanzi tal-adozzjoni. L-ammonti 
msemmija f'dan l-Artikolu għandhom 
ikunu adottati in linea mar-
remunerazzjoni’.

Or. en

Emenda 23
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 42a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Artikolu 42a għandu jiġi emendat kif 
ġej:

13. L-Artikolu 42a għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:

'Artikolu 42a
(a) Fit-tieni sentenza tal-ewwel paragrafu, 
il-kelma 'istituzzjonijiet' għandha tinbidel 
b''awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni';

L-uffiċjal għandu jkun intitolat għal sitt 
xhur ta' vakanzi paternali mingħajr 
salarju bażiku għal kull tifel/tifla, li 
għandhom jittieħdu matul l-ewwel tnax-
il sena wara t-twelid jew l-adozzjoni tat-
tifel/tifla. It-tul ta' żmien tal-vakanzi 
jista' jirdoppja għal ġenituri weħidhom, 
rikonoxxuti taħt id-disposizzjonijiet 
ġenerali adottati mill-awtoritajiet tal-
ħatra ta’ kull istituzzjoni. Il-vakanzi 
minimi li jittieħdu f'darba waħda ma 
jkunux anqas minn xahar.

(b) Fl-aħħar sentenza tat-tielet paragrafu, Matul il-vakanzi paternali, is-sħubiħa 
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il-kelma 'adattat' għandha tinbidel 
b''aġġornat';

tal-uffiċjal fl-iskema tas-sigurtà soċjali 
għandha tkompli; l-akkwist tad-drittijiet 
għall-pensjoni, benefiċċju għat-tfal 
dependenti u l-benefiċċju għall-
edukazzjoni għandhom jinżammu. L-
uffiċjal għandu jżomm il-posizzjoni 
tiegħu, u jkompli jkun intitolat biex 
javanza għal skala ogħla jew 
promozzjoni fil-grad. Il-vakanzi jistgħu 
jittieħdu bħala vakanzi fuq bażi full-
time jew half-time. Meta l-vakanzi 
parentali jittieħdu f'forma ta' vakanzi 
half-time, il-perjodu massimu pprovdut 
fl-ewwel paragrafu għandu jkun 
irduppjat. Matul il-vakanzi paternali, l-
uffiċjal għandu jkun intitolat għal 
benefiċċju ta' EUR 911.73 kull xahar, 
jew 50 % tat-tali somma jekk fuq 
vakanzi half-time, iżda ma jistax 
jagħmel xi impieg ieħor bil-qligħ. Il-
kontribuzzjoni sħiħa tal-iskema tas-
sigurtà soċjali pprovduta fl-Artikoli 72 u 
73 għandha titħallas mill-istituzzjoni, u 
tinħadem fuq bażi tas-salarju bażiku tal-
uffiċjal. Iżda, fil-każ ta' vakanzi half-
time, din id-disposizzjoni għandha 
tapplika biss għad-differenza bejn is-
salarju bażiku sħiħ u s-salarju bażiku 
mnaqqas proporzjonalment. Għall-parti 
tas-salarju bażiku li verament kien 
riċevut, il-kontribuzzjoni tal-uffiċjal 
għandha tinħadem billi jintużaw l-istess 
persentaġġi daqs li kieku kien f'impieg 
full-time.
Il-benefiċċju għandu jkun ta' EUR 1 
215.63 kull xahar, jew 50 % tat-tali 
somma jekk l-uffiċjal qiegħed fuq 
vakanzi half-time, għall-ġenituri 
weħidhom riferuti fl-ewwel paragrafu, u 
matul l-ewwel tlett xhur tal-vakanzi 
parentali meta t-tali vaganzi jittieħdu 
mill-missier matul il-vakanzi tal-
maternità jew minn wieħed mill-ġenituri 
eżatt wara l-vakanzi tal-maternità, jew 
matul jew eżatt wara l-vakanzi tal-
adozzjoni.
Il-vakanzi paternali jistgħu jiġu estiżi għal 
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sitt xhur oħra b’benefiċċju limitat għal 
50% tal-ammont li hemm referenza 
għalih fit-tieni paragrafu. Għal ġenituri 
weħidhom kif hemm referenza fl-ewwel 
paragrafu, il-vakanzi paternali jistgħu 
jiġu estiżi għal tnax-il xahar ieħor 
b’benefiċċju limitat għal 50% tal-ammont 
li hemm referenza għalih fit-tielet 
paragrafu.
L-ammonti msemmija f'dan l-Artikolu 
għandhom jiġu adottati in linea mar-
remunerazzjoni.’

Or. en

Emenda 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 21 – sottopunt da (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 55 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:
‘L-awtorità tal-ħatra ta’ kull istituzzjoni 
għandha tintroduċi arranġamenti 
speċifiċi li jippermettu lil uffiċjal li tkun 
dieħla lura mill-vakanzi tal-maternità li 
tredda’ lit-tarbija tagħha jew li tiġbed il-
ħalib permezz ta’ pompa billi 
tippermettilha, għal dan l-għan, li tkun 
skużata għal mill-inqas sagħtejn kuljum.
Dawn l-arranġamenti għandhom 
japplikaw għal kull ġurnata ta’ xogħol 
sħiħa li tinħadem. Jekk uffiċjal taħdem 
ġranet iqsar, il-ħin skużat biex tredda’ t-
tarbija jew tiġbed il-ħalib permezz ta’ 
pompa għandu jitnaqqas għal minimu ta’ 
siegħa.
L-awtorità tal-ħatra ta’ kull istituzzjoni 
għandha tipprovdi ambjent adegwat fejn 
mara tista’ tredda’ tarbija jew tiġbed il-
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ħalib permezz ta’ pompa.';

Or. en

Emenda 25
Zita Gurmai

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt aa (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 55a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-punt li ġej għandu jiżdied mal-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2:

‘(ea) biex jieħu ħsieb tifel/tifla taħt it-
tnax-il sena, jekk it-tnaqqis fil-ħin tax-
xogħol ma jammontax għal aktar minn 
5 % tal-ħin normali tax-xogħol. F’dak li 
każ, ir-remunerazzjoni tal-uffiċjal 
m’għandhiex tiġi mnaqqsa.';

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li ż-żieda tal-ħinijiet tax-xogħol għal 40 siegħa fil-ġimgħa ma tikkostitwixxix 
problema kbira għall-parti l-kbira tal-uffiċjali, dawk li se jbatu l-aktar minħabba f’din il-
miżura huma t-tfal tal-uffiċjali (u ta’ aġenti oħra), li se jkollhom jibqgħu l-iskola jew fil-
faċilità ta’ kura tat-tfal għal nofs siegħa oħra, biex jistennew lill-ommhom jew lil missierhom. 
B’din l-emenda, għal din il-kategorija partikolari ta’ persunal, il-ħinijiet tax-xogħol ta’ kull 
ġimgħa mhux se jiżdiedu għal 40 siegħa iżda għal 38 siegħa, bis-saħħa ta’ arranġamenti ta’ 
xogħol part-time ta’ 95% b’salarju sħiħ.

Emenda 26
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt ba (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 55a – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) biex jiġu introdotti forom ta’ xogħol 
b’ħin parzjali għal familji b’ġenitur 
wieħed bi tfal dipendenti, biex dawk ikunu 
jistgħu ilaħħqu aħjar l-impenji tax-xogħol 
u dawk tal-familja;   

Or. it

Emenda 27
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 22 – punt -aa (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 55a – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) Fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 2, għandu jiddaħħal il-punt li 
ġej:
'(ba) biex jieħu ħsieb tifel/tifla taħt l-
erbatax-il sena, jekk it-tnaqqis fil-ħin tax-
xogħol mhuwiex aktar minn 5 % tal-ħin 
normali tax-xogħol. F'dan il-każ, l-
Artikolu 3 tal-Anness IVa m’għandux 
japplika.';

Or. en

Emenda 28
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 26a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 58 – it-tielet sentenza
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26a. Fl-Artikolu 58, it-tielet sentenza 
għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:
‘Fil-każ ta' twelid multiplu jew 
prematur jew ta' twelid ta' tarbija 
b’diżabilità jew b’mard serju, il-perijodu 
għandu jkun ta' 24 ġimgħa’;

Or. en

Emenda 29
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 26a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26a. L-Artikolu 58 għandu jinbidel b’dan 
li ġej:
'Artikolu 58
L-Uffiċjali għandhom, barra l-vakanzi 
pprovduti fl-Artikolu 57, ikunu intitolati 
mal-preżentazzjoni ta' ċertifikat mediku 
għal għoxrin ġimgħa ta' vakanzi tal-
maternità. Il-vakanzi tal-maternità ma 
jibdewx qabel sitt ġimgħat mid-data 
mistennija tal-ħlaas muri fuq iċ-
ċertifikat, u jintemmu mhux qabel minn 
14-il ġimgħa wara d-data tal-ħlas. Fil-
każ ta' twelid multiplu, jew qabel iż-
żmien, jew it-twelid ta' tarbija 
inkapaċitata, iż-żmien ikun ta' 24 
ġimgħa. Twelid qabel iż-żmien, għall-
iskopijiet ta' din id-disposizzjoni, huwa 
twelid li jseħħ qabel it-tmiem tal-34 
ġimgħa tat-tqala.

Or. en
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Emenda 30
Mikael Gustafsson

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 26a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26a. Fl-Artikolu 58, għandhom jiżdiedu l-
paragrafi li ġejjin:
'L-ispejjeż totali tal-ħlasijiet tal-leave tal-
maternità għall-uffiċjali u membri tal-
persunal kollha, inkludi assistenti tal-
Membri tal-Parlament Ewropew, 
għandhom jitħallsu mill-iskema tas-
sigurtà soċjali konġunta tal-isttiuzzjonijiet 
sa mill-ewwel ġurnata tal-leave.
Kuntratti ta’ uffiċjali u ta’ membri oħra 
tal-persunal, inklużi assistenti 
parlamentari akkreditati, ma jistgħux jiġu 
terminati waqt tqala.  Kuntratti ta’ nisa 
fuq leave tal-maternità, inklużi assistenti 
parlamentari akkreditati, ma jistgħux jiġu 
terminati qabel ma jintemm il-perjodu ta’ 
leave tal-maternità.’;

Or. en

Emenda 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 32 – punt aa (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 66a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 għandu jiġi emendat 
kif ġej:
'2. Ir-rata tal-imposta ta' solidarjetà, li 
għandha tiġi applikata għall-bażi 
definita fil-paragrafu 3, għandha tvarja 
bejn 6 % u 12%. Mill-grad AST1 sal-grad 
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AST3, l-imposta ta' solidarjetà 
m'għandhiex tapplika. Ir-rata ta’ 6% 
għandha tapplika mill-grad AST/AD 4 
sal-grad AST/AD 9. Mill-grad AST 10/AD 
10 ’il quddiem, ir-rata għandha tiżdied 
progressivament biex tilħaq 12% għall-
grad AD 16.';

Or. en

Emenda 32
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 32a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 67 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

32a. L-Artikolu 67(3) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
'3. L-allowance tat-tfal dipendenti jista' 
jkun irduppjat b'deċiżjoni raġunata 
speċjali tal-awtorità tal-ħatra ibbażata 
fuq dokumenti mediċi li jistabbilixxu li 
t-tifel/tifla konċernat għandu diżabilità 
jew mard fit-tul li jikkostitwixxi piż kbir 
għall-uffiċjal.';

Or. en

Emenda 33
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Anness V – Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) L-Artikolu 6 tal-Anness V għandu 
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jinbidel b'dan li ġej:
'Artikolu 6
Barra dawn il-vaganzi fis-sena, uffiċjal 
jista', b'applikazzjoni, jingħata leave 
speċjali. B'mod partikolari, fil-każijiet li 
ġejjin, leave speċjali għandu jingħata kif 
muri:
– żwieġ tal-uffiċjal: erbat ijiem
– bidla fir-residenza tal-uffiċjal: sa 
jumejn;
– mard serju tal-konjuġi: sa tliet ijiem;
– mewt tal-konjuġi: erbat ijiem;
– mard serju ta’ qarib fil-linja 
axxendenti: sa jumejn;
– mewt ta’ qarib fil-linja axxendenti:
jumejn;
– żwieġ ta’ iben/bint: jumejn;
– twelid ta’ tarbija: 10 ġranet, li 
għandhom jittieħdu matul l-erbatax-il 
ġimgħa wara t-twelid;
– twelid ta’ tarbija b’diżabilità jew mard 
serju: 20 ġurnata, li għandhom jittieħdu 
matul l-erbatax-il ġimgħa ta’ wara t-
twelid;
– mewt tal-mara waqt il-vakanzi tal-
maternità: numru ta' ġranet li 
jikkorrospondi mal-vakanzi tal-
maternità li baqa'; jekk il-mara mejta 
m'hihiex uffiċjal, il-vakanzi tal-
maternità li baqa' huma stabbiliti bl-
applikazzjoni b'analoġija tad-
disposizzjonijiet tal-Artikolu 58 tar-
Regolamenti tal-Persunal;
– mard serju ta’ tifel/tifla: sa jumejn;
– tfal morda serjament ħafna, 
iċċertifikati minn tabib, tfal tat-12-il 
sena jew anqas l-isptar: sa ħamest ijiem;
– mewt tat-tifel/tifla: erbat ijiem;
– adozzjoni tat-tfal: 20 ġimgħa, li jitilgħu 
għal 24 ġimgħa fil-każ ta’ adozzjoni ta' 
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tifel/tifla b’diżabilità:
Kull tifel adottat għandu jġib 
intitolament għal perjodu wieħed biss ta' 
vakanzi speċjali li jista' jinqasam bejn il-
ġenituri adottivi jekk it-tnejn huma 
uffiċjali. Jingħata biss jekk mart l-
uffiċjal hija ngaġġata f'attività ta' mill-
anqas nofs il-ħin, bil-qligħ. Jekk il-mara 
taħdem barra l-istituzzjonijiet tal-Unjoni
u tibbenefika minn vakanzi simili, 
numru ta' ġranet li jikkorrospondi 
għandu jitnaqqas mill-intitolament tal-
uffiċjal.
L-Awtorità tal-Ħatra tista', f'każijiet ta' 
bżonn, tagħti vakanzi speċjali 
addizzjonali f'każijiet fejn il-
leġislazzjoni nazzjonali tal-pajjiż li fih 
issir il-proċedura tal-adozzjoni u li 
m'hihiex il-pajjiż tal-impieg tal-uffiċjal 
adottiv, teħtieġ li joqgħod wieħed jew iż-
żewġ ġenituri adottivi.
Il-vakanzi speċjali ta' għaxart ijiem 
għandhom jingħataw jekk l-uffiċjal ma 
jibbenefikax mill-vakanzi speċjali sħaħ 
ta' 20 jew 40 ġimgħa minħabba l-ewwel 
sentenza ta' dan l-inċiż; dawn il-vakanzi 
speċjali addizzjonali għandhom 
jingħataw darba waħda biss għal kull 
tifel adottat.
L-istituzzjoni tista' wkoll tagħti 
leavespeċjali fil-każ ta' aktar taħriġ u 
struzzjoni, fil-limiti mniżżla fil-
programm għal aktar taħriġ u struzzjoni 
mħejji mill-istituzzjoni skond l-Artikolu 
24a tar-Regolamenti tal-Persunal.
Għall-iskopijiet ta' dan l-Artikolu, is-
sieħeb mhux miżżewweġ ta' uffiċjal 
għandu jitqies bħala miżżewweġ, fejn l-
ewwel tliet kondizzjonijiet tal-Artikolu 
1(2)(ċ) tal-Anness VII jitħarsu.

Or. en

Emenda 34
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 19
Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħra
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-punt (a) tal-Artikolu 47 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:

19. L-Artikolu 47 għandu jinbidel b’dan li 
ġej:

'Artikolu 47
Minbarra t-tmiem mal-mewt, l-impieg 
tal-persunal temporanju għandu jieqaf:

'fl-aħħar tax-xahar li fih l-aġent jilħaq l-età 
ta' 65 sena jew, fuq bażi eċċezzjonali, fid-
data stabbilita skont it-tieni subparagrafu
tal-Artikolu 52(b) tar-Regolamenti tal-
Persunal; jew'

(a) fl-aħħar tax-xahar li fih l-aġent jilħaq l-
età ta' 65 sena jew, fejn applikabbli, fid-
data stabbilita skont l-Artikolu 50c(2); jew

(b) meta l-kuntratt huwa għal perjodu 
stabbilit:
(i) fid-data ddikjarata fil-kuntratt;
(ii) fl-aħħar tal-perjodu tan-notifika 
speċifikata fil-kuntratt li jagħti 'l-
ħaddiem jew l-istituzzjoni l-opzjoni li 
jtemm qabel. Il-perjodu tan-notifika 
m'għandux ikun anqas minn xahar għal 
kull sena ta' servizz, suġġett għal 
minimu ta' xahar u massimu ta' tlett
xhur. Għall-persunal temporanju li l-
kuntratt tagħhom kien imġedded, il-
massimu jkun ta' sitt xhur. Madankollu, 
il-perjodu tan-notifika m'għandux jibda 
għaddej matul tqala stabbilita debitament 
permezz ta’ ċertifikat mediku, il-vakanzi 
tal-maternità jew il-vakanzi għall-mard, 
sakemm it-tali vakanzi tal-mard ma 
jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, 
ikun sospiż matul tqala stabbilita 
debitament permezz ta’ ċertifikat mediku, 
vakanzi tal-maternità jew vakanzi għall-
mard suġġett għal-limiti msemmija 
qabel. Jekk l-istituzzjoni ttemm il-
kuntratt, il-ħaddiem għandu jkun 
intitolat għal kumpens daqs terz tas-
salarju bażiku tiegħu għall-perjodu bejn 
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id-data meta d-dmirijiet tiegħu 
jintemmu u d-data meta l-kuntratt 
tiegħu jiskadi.
(iii) meta l-ħaddiem ma jibqax iħares il-
kondizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 
12(2), punt (a), suġġett għall-possibbiltà 
li tkun awtorizzata eċċezzjoni taħt dik 
id-disposizzjoni. Jekk l-eċċezzjoni ma 
tkunx awtorizzata, il-perjodu tan-
notifika riferuta fis-sottopunt (ii) ta' dan 
il-punt (b) għandu japplika; jew
(c) (ċ) meta l-kuntratt huwa għal 
perjodu indefinit:
(i) fl-aħħar tal-perjodu tan-notifika 
stipulat fil-kuntratt; it-tul tal-perjodu 
tan-notifika ma jkunx anqas minn xahar 
għal kull sena kompluta ta' servizz, 
suġġett għal minimu ta' tlett xhur u 
massimu ta' għaxar xhur. Madankollu, 
il-perjodu tan-notifika m'għandux jibda 
għaddej matul tqala stabbilita debitament 
permezz ta’ ċertifikat mediku, il-vakanzi 
tal-maternità jew il-vakanzi għall-mard, 
sakemm it-tali vakanzi tal-mard ma 
jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, 
ikun sospiż matul il-maternità jew il-
vakanzi għall-mard suġġett għal-limiti 
msemmija qabel;  jew
(ii) meta l-ħaddiem ma jibqax iħares il-
kondizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 
12(2), punt (a), suġġett għall-possibbiltà 
li tkun awtorizzata eċċezzjoni taħt dik 
id-disposizzjoni. Jekk l-eċċezzjoni ma 
tkunx awtorizzata, il-perjodu tan-
notifika riferuta fis-sottopunt (i) ta' dan 
il-punt (ċ) għandu japplika.’;

Or. en

Emenda 35
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 19a (ġdid)
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Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħra
Artikolu 47 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19a. Il-punt (b)(ii) tal-Artikolu 47 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
‘(ii) fl-aħħar tal-perjodu tan-notifika 
speċifikata fil-kuntratt li jagħti 'l-
ħaddiem jew l-istituzzjoni l-opzjoni li 
jtemm qabel. Il-perijodu ta’ notifika ma 
jistax ikun inqas minn xahar għal kull 
sena ta' servizz, soġġett għal minimu ta' 
xahar u massimu ta' tliet xhur. Għall-
persunal temporanju li l-kuntratt 
tagħhom kien imġedded, il-massimu 
jkun ta' sitt xhur. Madankollu, il-
perjodu tan-notifika m'għandux jibda 
għaddej matul tqala stabbilita debitament 
permezz ta’ ċertifikat mediku, il-vakanzi 
tal-maternità jew il-vakanzi għall-mard, 
sakemm it-tali vakanzi tal-mard ma 
jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, 
ikun sospiż matul tqala stabbilita 
debitament permezz ta’ ċertifikat 
medikumaternità jew vakanzi għall-mard 
suġġett għal-limiti msemmija qabel.
Jekk l-istituzzjoni ttemm il-kuntratt, il-
ħaddiem għandu jkun intitolat għal 
kumpens daqs terz tas-salarju bażiku 
tiegħu għall-perjodu bejn id-data meta 
d-dmirijiet tiegħu jintemmu u d-data 
meta l-kuntratt tiegħu jiskadi.’;

Or. en

Emenda 36
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 19b (ġdid)
Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħra
Artikolu 47 – punt c – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19b. Il-punt (c)(i) tal-Artikolu 47 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
'(i) fl-aħħar tal-perjodu tan-notifika 
stipulat fil-kuntratt; it-tul tal-perjodu 
tan-notifika ma jkunx anqas minn xahar 
għal kull sena kompluta ta' servizz, 
suġġett għal minimu ta' tlett xhur u 
massimu ta' għaxar xhur. Madankollu, 
il-perjodu tan-notifika m'għandux jibda 
għaddej matul tqala stabbilita debitament 
permezz ta’ ċertifikat mediku, il-vakanzi 
tal-maternità jew il-vakanzi għall-mard, 
sakemm it-tali vakanzi tal-mard ma 
jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, 
ikun sospiż matul tqala stabbilita 
debitament permezz ta’ ċertifikat 
medikumaternità jew vakanzi għall-mard 
suġġett għal-limiti msemmija qabel;
jew';

Or. en

Emenda 37
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 33a (ġdid)
Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħra
Artikolu 139 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a. Il-punt (d) tal-Artikolu 139(1) 
għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
'(d) b′kont meħud tal-fatt li l-fiduċja 
hija l-bażi tar-relazzjoni professjonali 
bejn il-Membru u l-assistent 
parlamentari akkreditat tiegħu, fl-aħħar 
tal-perijodu ta' notifika speċifikat fil-
kuntratt, li għandu jagħti lill-assistent 
parlamentari akkreditat jew lill-
Parlament Ewropew, li jaġixxi fuq it-
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talba tal-Membru jew tal-Membri tal-
Parlament Ewropew li bħala assistent 
tiegħu kien ġie ingaġġat l-assistent 
parlamentari akkreditat, id-dritt li 
jittermina l-kuntratt qabel ma dan 
jiskadi. Il-perijodu ta’ notifika ma jistax 
ikun inqas minn xahar għal kull sena ta' 
servizz, soġġett għal minimu ta' xahar u 
massimu ta' tliet xhur. Madankollu, il-
perjodu tan-notifika m'għandux jibda 
għaddej waqt tqala stabbilita debitament 
permezz ta’ ċertifikat mediku, il-leave tal-
maternità jew il-leave minħabba l-mard, 
sakemm il-leave minħabba l-mard ma 
jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, 
dan għandu jiġi sospiż waqt tqala 
stabbilita debitament permezz ta’ 
ċertifikat mediku, il-leave tal-maternità 
jew il-leave minħabba l-mard suġġett 
għal dawn il-limiti;’;

Or. en

Emenda 38
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 33a (ġdid)
Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħra
Artikolu 139 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a. Il-punt (d) tal-Artikolu 139 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
'(d) b′kont meħud tal-fatt li l-fiduċja 
hija l-bażi tar-relazzjoni professjonali 
bejn il-Membru u l-assistent 
parlamentari akkreditat tiegħu, fl-aħħar 
tal-perijodu ta' notifika speċifikat fil-
kuntratt, li għandu jagħti lill-assistent
parlamentari akkreditat jew lill-
Parlament Ewropew, li jaġixxi fuq it-
talba tal-Membru jew tal-Membri tal-
Parlament Ewropew li bħala assistent 
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tiegħu kien ġie ingaġġat l-assistent 
parlamentari akkreditat, id-dritt li 
jittermina l-kuntratt qabel ma dan 
jiskadi. Il-perijodu ta’ notifika ma jistax 
ikun inqas minn xahar għal kull sena ta' 
servizz, soġġett għal minimu ta' xahar u 
massimu ta' tliet xhur. Madankollu, il-
perjodu tan-notifika m'għandux jibda 
għaddej waqt tqala stabbilita debitament 
permezz ta’ ċertifikat mediku, il-leave tal-
maternità jew il-leave minħabba l-mard, 
sakemm il-leave minħabba l-mard ma 
jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, 
dan għandu jiġi sospiż waqt tqala 
stabbilita debitament permezz ta’ 
ċertifikat mediku, il-leave tal-maternità 
jew il-leave minħabba l-mard suġġett 
għal dawn il-limiti;’;

Or. en


