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Amendement 14
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Gendergelijkheid en non-
discriminatie zijn kernwaarden voor de 
werking van de instellingen van de Unie 
en een beter genderevenwicht tussen 
vrouwen en mannen moet tot stand 
worden gebracht op alle niveaus van het 
personeel. Om de doelstellingen van 
gendergelijkheid en non-discriminatie te 
halen moet efficiënter beleid worden 
ontwikkeld, dat effect heeft op de 
aanwerving bij, de opleiding binnen en de 
dagelijkse werking van de diverse 
instellingen.

Or. en

Amendement 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Gelet op de huidige economische 
toestand, die algemene solidariteit vereist, 
moeten ook de ambtenaren van de Unie 
een bijdrage leveren, en wel zo dat 
rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de lagere en de hogere 
rangen. Daarom moet een 
solidariteitsheffing worden ingevoerd die 
progressief wordt toegepast op de 
salarissen van ambtenaren vanaf rang 
AST 4, overeenkomstig de 
uitvoeringsmaatregelen van de heffing.

Or. en
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Amendement 16
Angelika Werthmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De demografische ontwikkelingen en 
de veranderende leeftijdspyramide van de 
bevolking vereisen dat de pensioenleeftijd 
wordt verhoogd, hoewel er voor de 
ambtenaren en andere personeelsleden 
van de Europese Unie die reeds in dienst 
zijn, overgangsmaatregelen worden 
getroffen. Deze overgangsmaatregelen zijn 
noodzakelijk om de verworven rechten van 
de ambtenaren die reeds in dienst zijn en 
aan het theoretische pensioenfonds van de 
ambtenaren van de Europese Unie hebben 
bijgedragen, te eerbiedigen.

(7) De demografische ontwikkelingen en 
de veranderende leeftijdspyramide van de 
bevolking vormen een steeds zwaardere 
belasting voor de pensioenregeling van de 
instellingen van de Unie en vereisen dat 
de pensioenleeftijd wordt verhoogd en het 
jaarlijkse pensioenopbouwpercentage 
verlaagd, waarbij voor de ambtenaren die 
reeds in dienst zijn, overgangsmaatregelen
moeten worden getroffen. Deze 
overgangsmaatregelen zijn noodzakelijk 
om de verworven rechten van de 
ambtenaren die reeds in dienst zijn en aan 
het theoretische pensioenfonds van de 
ambtenaren van de Europese Unie hebben 
bijgedragen, te eerbiedigen.

Or. en

Amendement 17
Zita Gurmai

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De algemeen aanvaarde actuariële 
praktijk vereist dat voor de 
rentepercentages en de salaristoename 
waarnemingen over een periode van 
twintig tot veertig jaar worden gebruikt, 
zodat het evenwicht van de 
pensioenregelingen wordt gegarandeerd. 
De voortschrijdende gemiddelden voor de 
rentepercentages en de salaristoename 

(9) De algemeen aanvaarde actuariële 
praktijk vereist dat voor de 
rentepercentages en de salaristoename 
waarnemingen over een periode van 
twintig tot veertig jaar worden gebruikt, 
zodat het evenwicht van de 
pensioenregelingen wordt gegarandeerd. 
De voortschrijdende gemiddelden voor de 
rentepercentages en de salaristoename 
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moeten derhalve worden verlengd tot 
dertig jaar, met een overgangsperiode van 
acht jaar.

moeten derhalve worden verlengd tot 
dertig jaar, met een overgangsperiode van 
acht jaar. Bij de hervorming van de 
pensioenregeling moet rekening worden 
gehouden met reeds bestaande 
pensioenkloof tussen vrouwen en mannen 
en het potentiële effect van de hervorming 
op de pensioenen van vrouwen, in het 
bijzonder in de laagste rangen.

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Flexibele werktijdregelingen zijn een 
wezenlijk onderdeel van een moderne en 
efficiënte overheidsadministratie: zij 
maken gezinsvriendelijke 
arbeidsvoorwaarden mogelijk en 
garanderen een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen in de instellingen. Daarom 
moet in het statuut een uitdrukkelijke 
verwijzing naar deze regelingen worden 
opgenomen.

(15) Flexibele werktijdregelingen zijn een 
wezenlijk onderdeel van een moderne en 
efficiënte overheidsadministratie: zij 
maken gezinsvriendelijke 
arbeidsvoorwaarden mogelijk en 
garanderen een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen in de instellingen. Daarom 
moet in het statuut een uitdrukkelijke 
verwijzing worden opgenomen naar deze 
regelingen, die flexibel moeten zijn, wat de 
kernwerktijden betreft. Als het tot 
aanstelling bevoegde gezag van een 
instelling een specifieke regeling invoert 
om een ambtenaar die terugkeert uit 
moederschapsverlof, toe te staan haar 
baby borstvoeding te geven, moet de 
vrijstelling van werktijd worden 
afgetrokken van de toepasselijke regeling 
voor flexibele werktijd.

Or. en

Amendement 19
Barbara Matera
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Flexibele werktijdregelingen zijn een 
wezenlijk onderdeel van een moderne en 
efficiënte overheidsadministratie: zij 
maken gezinsvriendelijke 
arbeidsvoorwaarden mogelijk en 
garanderen een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen in de instellingen. Daarom 
moet in het statuut een uitdrukkelijke 
verwijzing naar deze regelingen worden 
opgenomen.

(15) Flexibele werktijdregelingen als 
flexitime en telewerk zijn een wezenlijk 
onderdeel van een moderne en efficiënte 
overheidsadministratie: zij maken 
gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden 
mogelijk, met name voor 
eenoudergezinnen, en garanderen een 
evenwicht tussen mannen en vrouwen in de 
instellingen. Daarom moet in het statuut 
een uitdrukkelijke verwijzing naar deze 
regelingen worden opgenomen.

Or. it

Amendement 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 1 quinquies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 1 quinquies, lid 1, wordt aan 
de eerste alinea de volgende zin 
toegevoegd:
"Hiertoe zijn de instellingen verplicht 
ervoor te zorgen dat 40% van de AD-
posten worden bezet door vrouwen.";

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
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Statuut van de ambtenaren
Artikel 1 quinquies – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In artikel 1 quinquies, lid 1, wordt 
in de tweede alinea de formulering 
"andere samenlevingsvormen dan het 
huwelijk" vervangen door "andere 
samenlevingsvormen dan het huwelijk en 
(huwelijkse) partnerschappen tussen 
personen van hetzelfde geslacht".

Or. en

Amendement 22
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 
Statuut van de ambtenaren
Artikel 42 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Artikel 42 bis wordt als volgt 
gewijzigd:

13. Artikel 42 bis wordt als volgt 
gewijzigd:

a) In de eerste alinea worden in de tweede 
zin de woorden "de instellingen" 
vervangen door "het tot aanstelling 
bevoegde gezag van elke instelling";

a) de eerste alinea komt als volgt te luiden:

"Iedere ambtenaar heeft, voor elk van 
zijn kinderen, recht op onbezoldigd 
ouderschapsverlof van ten hoogste zes 
maanden, dat moet worden opgenomen 
binnen een periode van twaalf jaar na de 
geboorte of de adoptie van het kind. De 
duur van het ouderschapsverlof kan 
worden verdubbeld voor alleenstaande 
ouders die krachtens de door de 
instellingen vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen als zodanig zijn 
erkend en ouders van kinderen ten laste 
met een handicap of ernstige ziekte die 
door de raadgevend arts is erkend. Het 
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verlof kan in verschillende perioden van 
ten minste één maand worden 
opgenomen.";

b) In de derde alinea wordt het woord 
"aanpassingscoëfficiënten" vervangen 
door "coëfficiënten voor de 
actualisering";

b) De derde alinea komt als volgt te 
luiden:

"Voor een alleenstaande ouder en een 
ouder van een kind ten laste met een 
handicap of ernstige ziekte die door de 
raadgevend arts is erkend als bedoeld in 
de eerste alinea, en wanneer het 
ouderschapsverlof door de vader tijdens 
het moederschapsverlof, dan wel door de 
vader of de moeder onmiddellijk na het 
moederschapsverlof, of tijdens of 
onmiddellijk na het adoptieverlof wordt 
opgenomen, bedraagt bovengenoemde 
toelage gedurende de eerste drie 
maanden van het verlof 1.215,63 euro 
per maand of de helft van dat bedrag als 
op basis van halve werktijd wordt 
gewerkt. Op de in dit artikel genoemde 
bedragen worden dezelfde 
aanpassingscoëfficiënten toegepast als op 
de bezoldigingen.";

Or. en

Amendement 23
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 
Statuut van de ambtenaren
Artikel 42 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Artikel 42 bis wordt als volgt 
gewijzigd:

13. Artikel 42 bis wordt vervangen door:

"Artikel 42 bis
a) In de eerste alinea worden in de tweede 
zin de woorden "de instellingen" 

Iedere ambtenaar heeft, voor elk van 
zijn kinderen, recht op onbezoldigd 
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vervangen door "het tot aanstelling 
bevoegde gezag van elke instelling";

ouderschapsverlof van ten hoogste zes 
maanden, dat moet worden opgenomen 
binnen een periode van twaalf jaar na de 
geboorte of de adoptie van het kind. De 
duur van het ouderschapsverlof kan 
worden verdubbeld voor alleenstaande 
ouders die krachtens de door het tot 
aanstelling bevoegde gezag van elke 
instelling vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen als zodanig zijn 
erkend. Het verlof kan in verschillende 
perioden van ten minste één maand 
worden opgenomen.

b) In de derde alinea wordt het woord 
"aanpassingscoëfficiënten" vervangen 
door "coëfficiënten voor de actualisering";

Gedurende het ouderschapsverlof blijft 
de ambtenaar bij het 
socialezekerheidsstelsel aangesloten. Hij 
blijft pensioenrechten verwerven en 
behoudt het recht op de kindertoelage en 
de schooltoelage. Hij blijft in zijn ambt 
gehandhaafd en behoudt het recht om in 
een hogere salaristrap te worden 
geplaatst of naar een hogere rang te 
worden bevorderd. Het verlof kan 
worden opgenomen in de vorm van 
volledige werkonderbreking of in de 
vorm van werkzaamheid op basis van 
halve werktijd. In laatstgenoemd geval 
wordt de in de eerste alinea bedoelde 
maximumperiode verdubbeld. Tijdens 
het ouderschapsverlof heeft de 
ambtenaar recht op een toelage van 
911,73 euro per maand, of op de helft 
daarvan als op basis van halve werktijd 
wordt gewerkt; hij mag in die periode 
evenwel geen andere bezoldigde 
beroepsbezigheden verrichten. De 
bijdragen in de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld 
in de artikelen 72 en 73 komen volledig 
ten laste van de instelling en worden 
berekend over het basissalaris van de 
ambtenaar. In het geval van 
werkzaamheid op basis van halve 
werktijd worden de bijdragen berekend 
over het verschil tussen het volledige 
basissalaris en het proportioneel 
verminderde basissalaris. Voor de 
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berekening van de bijdragen over het 
werkelijk uitbetaalde gedeelte van het 
basissalaris worden de percentages 
toegepast die voor volledige werktijd 
gelden.
Voor een alleenstaande ouder als 
bedoeld in de eerste alinea, en wanneer 
het ouderschapsverlof door de vader 
tijdens het moederschapsverlof, dan wel 
door de vader of de moeder onmiddellijk 
na het moederschapsverlof, of tijdens of 
onmiddellijk na het adoptieverlof wordt 
opgenomen, bedraagt bovengenoemde 
toelage gedurende de eerste drie 
maanden van het verlof 1.215,63 euro 
per maand of de helft van dat bedrag als 
op basis van halve werktijd wordt 
gewerkt.
Het ouderschapsverlof kan met zes 
maanden worden verlengd, met een 
toelage die beperkt is tot 50% van het 
bedrag in lid 2. Voor een alleenstaande 
ouder als bedoeld in de eerste alinea kan 
het ouderschapsverlof worden verlengd 
met twaalf maanden, met een toelage die 
beperkt is tot 50% van het bedrag in lid 3.
Op de in dit artikel genoemde bedragen 
worden dezelfde coëfficiënten voor de 
actualisering toegepast als op de 
bezoldigingen.";

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 21 – letter d bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 55 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
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"Het tot aanstelling bevoegde gezag van 
iedere instelling voert een specifieke 
regeling in om de ambtenaar die uit 
moederschapsverlof terugkeert, in staat te 
stellen borstvoeding te geven of melk af te 
kolven door ervoor te zorgen dat zij voor 
dit doel ten minste twee uur per dag van 
werk wordt vrijgesteld.
Deze regeling geldt voor elke dag dat de 
volledige dag wordt gewerkt. Als een 
ambtenaar kortere dagen werkt, wordt de 
tijd dat zij wordt vrijgesteld van werk om 
borstvoeding te geven of melk af te kolven 
gereduceerd tot minimum een uur.
Het tot aanstelling bevoegd gezag van elke 
instelling stelt een aangepaste omgeving 
voor borstvoeding of het afkolven van 
melk ter beschikking.";

Or. en

Amendement 25
Zita Gurmai

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 22 – letter a bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 55 bis – lid 2 – alinea 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In lid 2 wordt aan de eerste alinea 
het volgende punt toegevoegd:

"e bis) om te zorgen voor een kind tot 
12 jaar (in dat geval mag de normale 
arbeidsduur met niet meer dan 5% 
worden verminderd). In dit geval wordt de 
bezoldiging van de ambtenaar niet 
verlaagd.";

Or. en



PE486.090v01-00 12/24 AM\897170NL.doc

NL

Motivering

Een verlenging van de wekelijkse werktijd tot 40 uur is voor de meeste ambtenaren geen groot 
probleem; het meest zullen onder deze maatregel de kinderen van ambtenaren (en andere 
personeelsleden) lijden die een half uur langer op school of in een kinderdagverblijf op vader 
of moeder moeten blijven wachten. Met bovenstaand amendement wordt de wekelijkse 
werktijd voor de personeelscategorie in kwestie niet verlengd tot 40, maar tot 38 uur, via een 
regeling voor deeltijds werk voor 95% met behoud van salaris.

Amendement 26
Barbara Matera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 22 – punt b bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 55 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Invoering van regelingen met 
gereduceerde werktijd voor 
eenoudergezinnen met kind ten laste, voor 
een betere combinatie van werk en 
gezinstaken;

Or. it

Amendement 27
Silvana Koch-Mehrin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 22 – letter -a bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 55 bis – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) In lid 2 wordt in de eerste alinea 
het volgende punt ingevoegd:
"b bis) om te zorgen voor een kind jonger 
dan 14 jaar (in dat geval mag de normale 
arbeidsduur met niet meer dan 5% 
worden verminderd). In dit geval is artikel 
3 van bijlage IV bis niet van toepassing.";



AM\897170NL.doc 13/24 PE486.090v01-00

NL

Or. en

Amendement 28
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 26 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 58 – zin 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26 bis. In artikel 58 komt de derde zin als 
volgt te luiden:
In geval van geboorte van een meerling, 
voortijdige bevalling of geboorte van een 
kind met een handicap of ernstige ziekte, 
wordt een verlof van vierentwintig 
weken toegekend.";

Or. en

Amendement 29
Silvana Koch-Mehrin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 26 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26 bis. Artikel 58 komt als volgt te luiden:
"Artikel 58
Behalve op het in artikel 57 vermelde 
verlof, hebben ambtenaren, na 
overlegging van een medisch attest, 
recht op een moederschapsverlof van 
twintig weken. Dat moederschapsverlof
gaat ten vroegste in zes weken vóór de in 
het attest aangegeven vermoedelijke 
datum van de bevalling, en eindigt ten 
vroegste veertien weken na de datum 
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van de bevalling. In geval van geboorte 
van een meerling, voortijdige bevalling 
of geboorte van een kind met een 
handicap, wordt een verlof van 
vierentwintig weken toegekend. In de zin 
van dit artikel wordt onder voortijdige 
bevalling een bevalling verstaan die vóór 
het einde van de 34ste week van de 
zwangerschap plaatsvindt.";

Or. en

Amendement 30
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 26 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26 bis. In artikel 58 worden de volgende 
alinea's toegevoegd:
"De totale kosten van de betalingen met 
betrekking tot moederschapsverlof voor 
alle ambtenaren en personeelsleden, 
inclusief de medewerkers van leden van 
het Europees Parlement, worden vanaf de 
eerste dag van het verlof gedragen door de 
gemeenschappelijke 
socialezekerheidsregeling van de
instellingen.
Het contract van ambtenaren en andere 
personeelsleden, inclusief geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers, mag tijdens 
de zwangerschap niet worden opgezegd. 
Het contract van vrouwen met 
zwangerschapsverlof, inclusief 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers, mag niet worden opgezegd 
tot het einde van de periode van het 
moederschapsverlof.";

Or. en
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Amendement 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 32 – letter a bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 66 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
"2. Deze solidariteitsheffing, die van 
toepassing is op de in lid 3 bedoelde 
heffingsgrondslag, bedraagt tussen 6% en 
12%. In de rangen AST1 tot en met AST3 
is de solidariteitsheffing niet van 
toepassing. Het percentage van 6% is van 
toepassing in de rangen AST/AD4 tot en 
met AST/AD9. Vanaf rang AST10/AD10 
stijgt het percentage progressief tot 12% 
voor rang AD16.";

Or. en

Amendement 32
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 32 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 67 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32 bis. In artikel 67 komt lid 3 als volgt te 
luiden:
"3. De kindertoelage kan bij een 
bijzonder met redenen omkleed besluit 
van het tot aanstelling bevoegde gezag 
worden verdubbeld op grond van 
medische bewijsstukken waaruit blijkt 
dat het desbetreffende kind een handicap 
of een langdurige ziekte heeft die voor de 
ambtenaar een zware last is.";
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Or. en

Amendement 33
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 46 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Bijlage V – artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

46 bis) In bijlage V komt artikel 6 als 
volgt te luiden:
"Artikel 6
Behalve vakantieverlof kan aan de 
ambtenaar,op zijn verzoek, 
buitengewoon verlof worden verleend. 
Onderstaande gevallen geven in het 
bijzonder recht op dit verlof binnen de 
daarbij aangegeven grenzen:
– huwelijk van de ambtenaar: 4 dagen
– verhuizing van de ambtenaar: ten 
hoogste 2 dagen
– ernstige ziekte van de echtgenoot: ten 
hoogste 3 dagen
– overlijden van de echtgenoot: 4 dagen
– ernstige ziekte van een bloedverwant 
in opgaande lijn: ten hoogste 2 dagen
– overlijden van een bloedverwant in 
opgaande lijn: 2 dagen
– huwelijk van een kind: 2 dagen
– geboorte van een kind: tien dagen, op 
te nemen binnen veertien weken na de 
geboorte
– geboorte van een kind met een handicap 
of een ernstige ziekte: 20 dagen, op te 
nemen binnen veertien weken na de 
geboorte
– overlijden van de echtgenote tijdens 
het moederschapsverlof: een aantal 
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dagen dat gelijk is aan het nog 
resterende moederschapsverlof;
wanneer de echtgenote geen ambtenaar 
is, worden voor de berekening van de 
duur van het nog resterende 
moederschapsverlof de bepalingen van 
artikel 58 van het Statuut toegepast
– ernstige ziekte van een kind: ten 
hoogste 2 dagen
– bijzonder ernstige ziekte van een kind, 
gestaafd door een medisch attest, of 
opname in een ziekenhuis van een kind 
van ten hoogste twaalf jaar: ten hoogste 
vijf dagen
– overlijden van een kind: 4 dagen
– adoptie van een kind: 20 weken; in 
geval van adoptie van een gehandicapt 
kind: 24 weken.
De adoptie van een kind kan slechts 
recht geven op één periode van 
buitengewoon verlof, die over de 
adoptieouders kan worden verdeeld als 
beiden ambtenaar zijn. Het verlof wordt 
alleen toegestaan als de echtgenoot van 
de ambtenaar ten minste halftijds een 
bezoldigde activiteit uitoefent. Als de 
echtgenoot buiten de instellingen van de 
Unie werkzaam is en recht heeft op 
soortgelijk verlof, wordt een 
overeenkomstig aantal dagen op het 
verlof van de ambtenaar in mindering 
gebracht.
Het tot aanstelling bevoegde gezag kan 
de adoptieouders extra buitengewoon 
verlof toekennen wanneer volgens de 
wetgeving van het land waar de 
adoptieprocedure plaatsvindt (een ander 
land dan dat van de standplaats van de 
ambtenaar), een verblijf ter plaatse van 
een van de adoptieouders vereist is.
Aan de ambtenaar die geen recht heeft 
op het bovenbedoelde buitengewoon 
verlof van 20 of 24 weken kan een 
buitengewoon verlof van tien dagen 
worden toegekend; dit extra 
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buitengewoon verlof wordt slechts één 
keer per adoptie toegekend.
Bovendien kan de Instelling 
buitengewoon verlof verlenen in het 
geval van bij- en nascholing, binnen de 
grenzen van het door de Instelling 
krachtens artikel 24 bis, van het Statuut 
vastgestelde bij- en 
nascholingsprogramma.
In de zin van dit artikel wordt de 
ongetrouwde partner van een 
ambtenaar als de echtgenoot beschouwd 
indien aan de eerste drie voorwaarden 
van artikel 1, lid 2, onder c), van bijlage 
VII is voldaan.";

Or. en

Amendement 34
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 19
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. In artikel 47 komt punt a) als volgt te 
luiden:

19. Artikel 47 komt als volgt te luiden:

"Artikel 47
Behalve door overlijden eindigt de dienst 
van tijdelijk functionaris:

"aan het einde van de maand waarin de 
functionaris de leeftijd van 65 jaar bereikt, 
of, bij wijze van uitzondering, op de datum
die overeenkomstig artikel 52, onder b), 
tweede alinea, van het statuut is 
vastgesteld; of”

a) aan het einde van de maand waarin de 
functionaris de leeftijd van 65 jaar bereikt, 
of, indien van toepassing, op de 
overeenkomstig artikel 50 quater, lid 2, 
vastgestelde datum; of

b) bij overeenkomsten voor onbepaalde 
tijd:
i) op het tijdstip, in de overeenkomst 
bepaald;
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ii) na afloop van de opzeggingstermijn 
die in de overeenkomst is vastgesteld en 
op grond waarvan de functionaris of de 
instelling de mogelijkheid heeft de 
overeenkomst op te zeggen voordat de 
geldigheidsduur ervan is verstreken. 
Deze opzeggingstermijn moet ten minste 
één maand per volbracht dienstjaar 
bedragen, met een minimum van één 
maand en een maximum van drie 
maanden. Voor tijdelijke 
functionarissen van wie de 
overeenkomst verlengd is, mag de 
opzeggingstermijn ten hoogste zes 
maanden bedragen. De 
opzeggingstermijn mag evenwel niet 
ingaan tijdens een naar behoren met een 
medisch attest vastgestelde zwangerschap, 
tijdens een moederschapsverlof, of 
tijdens een ziekteverlof voor zover dit 
niet langer dan drie maanden duurt. 
Voorts wordt de opzeggingstermijn 
gedurende deze zwangerschap en deze 
verloven binnen bovengenoemde grens 
geschorst. Bij opzegging van de 
overeenkomst door de instelling heeft de 
functionaris recht op een vergoeding 
gelijk aan een derde van zijn basissalaris 
over het tijdvak tussen de datum waarop 
zijn dienst eindigt en die waarop de 
geldigheidsduur van zijn overeenkomst 
verstrijkt;
iii) wanneer hij niet langer voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 12, lid 2, 
onder a), met dien verstande dat een 
uitzondering op die bepaling kan 
worden toegestaan. Als een dergelijke 
uitzondering niet wordt toegestaan, is de 
in punt ii) bedoelde opzeggingstermijn 
van toepassing; of
c) bij overeenkomsten voor onbepaalde 
tijd:
i) na afloop van de in de overeenkomst 
vastgestelde opzeggingstermijn; deze 
moet ten minste één maand per 
volbracht dienstjaar bedragen, met een 
minimum van drie maanden en een 
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maximum van tien maanden. De 
opzeggingstermijn mag evenwel niet 
ingaan tijdens een naar behoren met een 
medisch attest vastgestelde zwangerschap, 
tijdens een moederschapsverlof, of 
tijdens een ziekteverlof voor zover dit 
niet langer dan drie maanden duurt. 
Voorts wordt de opzeggingstermijn 
gedurende deze zwangerschap en deze 
verloven binnen bovengenoemde grens 
geschorst; of
ii) wanneer hij niet meer voldoet aan de 
in artikel 12, lid 2, onder a), vastgestelde 
voorwaarden, onverminderd de 
eventuele toepassing van de in dat 
artikel bedoelde uitzondering. Als een 
dergelijke uitzondering niet wordt 
toegestaan, is de in punt c), i) bedoelde 
opzeggingstermijn van toepassing.";

Or. en

Amendement 35
Silvana Koch-Mehrin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 19 bis (nieuw)
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Artikel 47 – punt b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. In artikel 47 komt punt ii) van 
punt b) als volgt te luiden:
"ii) na afloop van de opzeggingstermijn 
die in de overeenkomst is vastgesteld en 
op grond waarvan de functionaris of de 
instelling de mogelijkheid heeft de 
overeenkomst op te zeggen voordat de 
geldigheidsduur ervan is verstreken. 
Deze opzeggingstermijn moet ten minste 
één maand per volbracht dienstjaar 
bedragen, met een minimum van één 
maand en een maximum van drie 
maanden. Voor tijdelijke 
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functionarissen van wie de 
overeenkomst verlengd is, mag de 
opzeggingstermijn ten hoogste zes 
maanden bedragen. De 
opzeggingstermijn mag evenwel niet 
ingaan tijdens een naar behoren met een 
medisch attest vastgestelde zwangerschap, 
tijdens een moederschapsverlof, of 
tijdens een ziekteverlof voor zover dit 
niet langer dan drie maanden duurt. 
Voorts wordt de opzeggingstermijn 
gedurende deze zwangerschap en deze 
verloven binnen bovengenoemde grens 
geschorst. Bij opzegging van de 
overeenkomst door de instelling heeft de 
functionaris recht op een vergoeding 
gelijk aan een derde van zijn basissalaris 
over het tijdvak tussen de datum waarop 
zijn dienst eindigt en die waarop de 
geldigheidsduur van zijn overeenkomst 
verstrijkt.";

Or. en

Amendement 36
Silvana Koch-Mehrin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 19 ter (nieuw)
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Artikel 47 – punt c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 ter. In artikel 47 komt punt i) van punt 
c) als volgt te luiden:
"i) na afloop van de in de overeenkomst 
vastgestelde opzeggingstermijn; deze 
moet ten minste één maand per 
volbracht dienstjaar bedragen, met een 
minimum van drie maanden en een 
maximum van tien maanden. De 
opzeggingstermijn mag evenwel niet 
ingaan tijdens een naar behoren met een 
medisch attest vastgestelde zwangerschap, 
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tijdens een moederschapsverlof, of 
tijdens een ziekteverlof voor zover dit 
niet langer dan drie maanden duurt. 
Voorts wordt de opzeggingstermijn 
gedurende deze zwangerschap en deze 
verloven binnen bovengenoemde grens 
geschorst; of";

Or. en

Amendement 37
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 33 bis (nieuw)
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Artikel 139 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis. In artikel 139, lid 1, komt punt d) 
als volgt te luiden:
"d) rekening houdend met het feit dat 
vertrouwen de basis vormt van de 
beroepsrelatie tussen het lid en zijn 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerker, na afloop van de 
opzeggingstermijn die is vastgesteld in 
de overeenkomst en op grond waarvan 
de geaccrediteerde parlementaire 
medewerker of het Europees Parlement, 
handelend op verzoek van het lid of de 
leden van het Europees Parlement ter 
assistering van wie de geaccrediteerde 
parlementaire medewerker is 
aangeworven, het recht heeft de 
overeenkomst op te zeggen voordat de 
geldigheidsduur ervan is verstreken. 
Deze opzeggingstermijn moet ten minste 
één maand per volbracht dienstjaar 
bedragen, met een minimum van één 
maand en een maximum van drie 
maanden. De opzeggingstermijn mag 
evenwel niet ingaan tijdens een naar 
behoren met een medisch attest 
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vastgestelde zwangerschap, tijdens een 
moederschapsverlof, of tijdens een 
ziekteverlof voor zover dit niet langer 
dan drie maanden duurt. Voorts wordt 
de opzeggingstermijn gedurende deze 
zwangerschap en deze verloven binnen 
bovengenoemde grens geschorst:";

Or. en

Amendement 38
Silvana Koch-Mehrin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 33 bis (nieuw)
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Artikel 139 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis. In artikel 139, lid 1, komt punt d) 
als volgt te luiden:
"d) rekening houdend met het feit dat 
vertrouwen de basis vormt van de 
beroepsrelatie tussen het lid en zijn 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerker, na afloop van de 
opzeggingstermijn die is vastgesteld in 
de overeenkomst en op grond waarvan 
de geaccrediteerde parlementaire 
medewerker of het Europees Parlement, 
handelend op verzoek van het lid of de 
leden van het Europees Parlement ter 
assistering van wie de geaccrediteerde 
parlementaire medewerker is 
aangeworven, het recht heeft de 
overeenkomst op te zeggen voordat de 
geldigheidsduur ervan is verstreken. 
Deze opzeggingstermijn moet ten minste 
één maand per volbracht dienstjaar 
bedragen, met een minimum van één 
maand en een maximum van drie 
maanden. De opzeggingstermijn mag 
evenwel niet ingaan tijdens een naar 
behoren met een medisch attest 



PE486.090v01-00 24/24 AM\897170NL.doc

NL

vastgestelde zwangerschap, tijdens een 
moederschapsverlof, of tijdens een 
ziekteverlof voor zover dit niet langer 
dan drie maanden duurt. Voorts wordt 
de opzeggingstermijn gedurende deze 
zwangerschap en deze verloven binnen 
bovengenoemde grens geschorst:";

Or. en


