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Poprawka 14
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Równość płci i niedyskryminacja są 
podstawowymi wartościami w 
funkcjonowaniu unijnych instytucji, 
konieczne jest więc osiągnięcie lepszej 
równowagi płci między kobietami i 
mężczyznami na wszystkich szczeblach 
systemu zatrudnienia. Aby osiągnąć cel 
zapewnienia równości płci i 
niedyskryminacji, muszą zostać 
opracowane skuteczniejsze polityki, które 
będą miały wpływ na rekrutację, szkolenia 
i zwykłą działalność w różnych 
instytucjach.

Or. en

Poprawka 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z uwagi na panującą sytuację 
gospodarczą wymagającą od wszystkich 
solidarnego działania, także urzędnicy 
Unii powinni zapewnić wkład w tym 
zakresie, w sposób uwzględniający różnice 
między niższymi i wyższymi grupami 
zaszeregowania. W tym celu należy 
wprowadzić składkę solidarnościową, 
który miałaby zastosowanie w sposób 
progresywny do wynagrodzeń urzędników 
począwszy od grupy zaszeregowania AST 
4, zgodnie ze środkami wykonawczymi 
dotyczącymi tego podatku.



PE486.090v01-00 4/24 AM\897170PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 16
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zmiany demograficzne i zmieniająca 
się struktura wiekowa ludności wymagają 
podniesienia wieku emerytalnego, jednak 
pod warunkiem wprowadzenia środków 
przejściowych w odniesieniu do 
urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej już będących w trakcie 
służby. Zastosowanie tych środków 
przejściowych jest konieczne, aby 
zapewnić poszanowanie praw nabytych 
przez urzędników już będących w trakcie 
służby, którzy uiszczali składki na rzecz 
umownego funduszu emerytalnego dla 
urzędników Unii Europejskiej.

(7) Zmiany demograficzne i zmieniająca 
się struktura wiekowa ludności pociągają 
za sobą coraz większe obciążenia dla 
systemu emerytalno-rentowego unijnych 
instytucji i wymagają podniesienia wieku 
emerytalnego oraz obniżenia rocznej stopy 
przyrostu świadczeń emerytalnych, jednak 
pod warunkiem wprowadzenia środków 
przejściowych w odniesieniu do 
urzędników już będących w trakcie służby. 
Zastosowanie tych środków przejściowych 
jest konieczne, aby zapewnić 
poszanowanie praw nabytych przez 
urzędników już będących w trakcie służby, 
którzy uiszczali składki na rzecz 
umownego funduszu emerytalnego dla 
urzędników Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 17
Zita Gurmai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z powszechną praktyką 
aktuarialną przy ustalaniu poziomu stóp 
procentowych i wzrostu wynagrodzeń 
należy uwzględnić wcześniejsze 
obserwacje poczynione w okresie między 
20 a 40 lat w celu zapewnienia 

(9) Zgodnie z powszechną praktyką 
aktuarialną przy ustalaniu poziomu stóp 
procentowych i wzrostu wynagrodzeń 
należy uwzględnić wcześniejsze 
obserwacje poczynione w okresie między 
20 a 40 lat w celu zapewnienia 
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odpowiedniej równowagi systemów 
emerytalno-rentowych. W związku z tym 
należy wydłużyć zastosowanie średnich 
kroczących w odniesieniu do stóp 
procentowych i wzrostu wynagrodzeń do 
30 lat, przy zapewnieniu okresu 
przejściowego trwającego 8 lat.

odpowiedniej równowagi systemów 
emerytalno-rentowych. W związku z tym 
należy wydłużyć zastosowanie średnich 
kroczących w odniesieniu do stóp 
procentowych i wzrostu wynagrodzeń do 
30 lat, przy zapewnieniu okresu 
przejściowego trwającego 8 lat. W 
reformie systemów emerytalno-rentowych 
należy uwzględnić istniejące już różnice w 
wysokości emerytur i rent pobieranych 
przez kobiety i mężczyzn oraz możliwe 
skutki, jakie reforma ta będzie miała na 
wysokość emerytur i rent kobiet, w 
szczególności tych zatrudnionych na 
stanowiskach niższego szczebla.

Or. en

Poprawka 18
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Uzgodnienia dotyczące elastycznego 
czasu pracy stanowią kluczowy element 
nowoczesnej i wydajnej administracji 
publicznej; zapewniają one warunki pracy 
przyjazne dla rodziny oraz umożliwiają 
osiągnięcie odpowiedniej równowagi płci 
w ramach instytucji. W związku z tym w 
regulaminie pracowniczym należy 
wprowadzić wyraźne odniesienie do tych 
uzgodnień.

(15) Uzgodnienia dotyczące elastycznego 
czasu pracy stanowią kluczowy element 
nowoczesnej i wydajnej administracji 
publicznej; zapewniają one warunki pracy 
przyjazne dla rodziny oraz umożliwiają 
osiągnięcie odpowiedniej równowagi płci 
w ramach instytucji. W związku z tym w 
regulaminie pracowniczym należy 
wprowadzić wyraźne odniesienie do tych 
uzgodnień, które powinny być elastyczne, 
jeżeli chodzi o czas pracy głównych biur.
Jeżeli organ powołujący każdej instytucji 
wprowadza określone przepisy, aby 
umożliwić urzędniczce wracającej z 
urlopu macierzyńskiego karmienie piersią 
swojego dziecka, wymiar zwolnienia od 
pracy należy określić na podstawie 
mających zastosowanie uzgodnień 
dotyczących elastycznego czasu pracy.
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Or. en

Poprawka 19
Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Uzgodnienia dotyczące elastycznego 
czasu pracy stanowią kluczowy element 
nowoczesnej i wydajnej administracji 
publicznej; zapewniają one warunki pracy 
przyjazne dla rodziny oraz umożliwiają 
osiągnięcie odpowiedniej równowagi płci 
w ramach instytucji. W związku z tym w 
regulaminie pracowniczym należy 
wprowadzić wyraźne odniesienie do tych 
uzgodnień.

(15) Uzgodnienia dotyczące elastycznego 
czasu pracy, takie jak elastyczne godziny 
pracy i telepraca, stanowią kluczowy 
element nowoczesnej i wydajnej 
administracji publicznej; zapewniają one 
warunki pracy przyjazne dla rodziny, w 
szczególności w przypadku rodzin 
niepełnych, oraz umożliwiają osiągnięcie 
odpowiedniej równowagi płci w ramach 
instytucji. W związku z tym w regulaminie 
pracowniczym należy wprowadzić 
wyraźne odniesienie do tych uzgodnień.

Or. it

Poprawka 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 1d – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. w art. 1d ust. 1 akapit pierwszy dodaje 
się zdanie w brzmieniu:
„W tym celu instytucje są zobowiązane do 
zapewnienia, by 40% stanowisk w grupie 
zaszeregowania AD zajmowały kobiety.”;

Or. en
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Poprawka 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt -1a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 1d – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1a.  w art. 1d ust. 1 akapit drugi słowo 
„konkubinacie” zastępuje się słowami 
„związkach i związkach (małżeńskich) tej 
samej płci”.;

Or. en

Poprawka 22
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 Regulamin pracowniczy
Artykuł 42a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. w art. 42a wprowadza się następujące 
zmiany:

13. w art. 42a wprowadza się następujące 
zmiany:

a) W akapicie pierwszym zdanie drugie 
słowa „każdą instytucję” zastępuje się 
słowami „organ powołujący każdej 
instytucji”;

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Na każde dziecko urzędnikowi 
przysługuje do sześciu miesięcy urlopu 
rodzicielskiego bez prawa do 
wynagrodzenia zasadniczego, który 
może być wykorzystany podczas 
pierwszych dwunastu lat po urodzeniu 
się lub przysposobieniu dziecka. Wymiar 
urlopu może być podwojony w 
przypadku osób samotnie 
wychowujących dziecko, zgodnie z 
przyjętymi przez instytucję ogólnymi 
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przepisami wykonawczymi, oraz 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub 
ciężką chorobą stwierdzoną przez lekarza 
pozostających na utrzymaniu. Urlop 
powinien trwać każdorazowo 
przynajmniej miesiąc.”;

b) W akapicie trzecim zdanie ostatnie 
słowo „dostosowywane” zastępuje się 
słowem „aktualizowane”;

b) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W przypadku osób samotnie 
wychowujących dziecko oraz rodziców 
dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką 
chorobą stwierdzoną przez lekarza i 
pozostających na utrzymaniu, o których 
mowa w akapicie pierwszym, oraz 
podczas pierwszych trzech miesięcy 
urlopu rodzicielskiego, gdy z takiego 
urlopu korzysta ojciec podczas urlopu 
macierzyńskiego lub którekolwiek z 
rodziców bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim lub w trakcie lub 
bezpośrednio po urlopie z tytułu 
przysposobienia, dodatek wynosi 
1 215,63 EUR miesięcznie lub 50% tej 
kwoty, jeżeli urzędnik korzysta z urlopu 
w częściowym wymiarze czasu pracy. 
Kwoty, o których mowa w niniejszym 
artykule, są dostosowywane 
odpowiednio do wysokości 
wynagrodzenia.”;

Or. en

Poprawka 23
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 
Regulamin pracowniczy
Artykuł 42a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. w art. 42a wprowadza się następujące 
zmiany:

13. artykuł 42a otrzymuje brzmienie:
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„Artykuł 42a
a) W akapicie pierwszym zdanie drugie 
słowa „każdą instytucję” zastępuje się 
słowami „organ powołujący każdej 
instytucji”;

„Na każde dziecko urzędnikowi 
przysługuje do sześciu miesięcy urlopu 
rodzicielskiego bez prawa do 
wynagrodzenia zasadniczego, który 
może być wykorzystany podczas 
pierwszych dwunastu lat po urodzeniu 
się lub przysposobieniu dziecka. Wymiar 
urlopu może być podwojony w 
przypadku osób samotnie 
wychowujących dziecko, zgodnie z 
ogólnymi przepisami wykonawczymi 
przyjętymi przez organ powołujący 
każdej instytucji. Urlop powinien trwać 
każdorazowo przynajmniej miesiąc.

b) W akapicie trzecim zdanie ostatnie 
słowo „dostosowywane” zastępuje się 
słowem „aktualizowane”;

Podczas urlopu wychowawczego 
urzędnik nadal uczestniczy w systemie 
zabezpieczenia społecznego; utrzymane 
są prawa emerytalne, dodatek na 
dziecko pozostające na utrzymaniu oraz 
dodatek edukacyjny. Urzędnik 
zachowuje swoje stanowisko i prawo do 
przeniesienia na wyższy stopień lub do 
wyższej grupy zaszeregowania. Urlop 
ten może być wykorzystany w pełnym 
lub częściowym wymiarze czasu pracy. 
W przypadku, w którym urlop 
rodzicielski wykorzystywany jest w 
częściowym wymiarze czasu pracy, 
maksymalny okres określony w akapicie 
pierwszym ulega podwojeniu. Podczas 
urlopu wychowawczego urzędnikom 
przysługuje dodatek w wysokości 911,73 
EUR lub 50% tej kwoty w przypadku 
urlopu w częściowym wymiarze czasu 
pracy, jednakże urzędnik nie może 
podejmować żadnej innej pracy za 
wynagrodzeniem. Pełna składka na 
system zabezpieczenia społecznego 
przewidziana w art. 72 i 73 opłacana jest 
przez instytucję i wyliczana na 
podstawie wynagrodzenia 
podstawowego urzędnika. W przypadku 
urlopu w częściowym wymiarze czasu 
pracy przepis ten stosuje się jednak 
jedynie do różnicy między pełnym 
wynagrodzeniem podstawowym a 
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wynagrodzeniem podstawowym 
proporcjonalnie pomniejszonym. 
Odnośnie do części faktycznie 
otrzymywanego wynagrodzenia 
podstawowego składka urzędnika 
wyliczana jest w taki sam sposób, jak w 
przypadku gdyby był on zatrudniony w 
pełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku osób samotnie 
wychowujących dziecko, o których 
mowa w akapicie pierwszym, oraz 
podczas pierwszych trzech miesięcy 
urlopu rodzicielskiego, gdy z takiego 
urlopu korzysta ojciec podczas urlopu 
macierzyńskiego lub którekolwiek z 
rodziców bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim lub w trakcie lub 
bezpośrednio po urlopie z tytułu 
przysposobienia, dodatek wynosi 
1 215,63 EUR miesięcznie lub 50% tej 
kwoty, jeżeli urzędnik korzysta z urlopu 
w częściowym wymiarze czasu pracy.
Okres urlopu rodzicielskiego może zostać 
przedłużony o kolejne sześć miesięcy z 
prawem do dodatku ograniczonego do 
50% kwoty, o której mowa w akapicie 
drugim. W przypadku osób samotnie 
wychowujących dziecko, o których mowa 
w akapicie pierwszym okres urlopu 
rodzicielskiego może zostać przedłużony o 
kolejne dwanaście miesięcy z prawem do 
dodatku ograniczonego do 50% kwoty, o 
której mowa w akapicie trzecim.
Kwoty, o których mowa w niniejszym 
artykule, są dostosowywane 
odpowiednio do wysokości 
wynagrodzenia.”;

Or. en

Poprawka 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 21 – litera da) (nowa)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 55 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Organ powołujący każdej instytucji 
wprowadza określone przepisy 
umożliwiające urzędniczkom 
powracającym z urlopu macierzyńskiego 
karmienie piersią lub odciąganie 
pokarmu dzięki zapewnieniu zwolnienia 
od pracy w wymiarze co najmniej dwóch 
godzin dziennie.
Przepisy te mają zastosowanie do każdego 
pełnego przepracowanego dnia pracy. 
Jeżeli dzienny czas pracy urzędniczki jest 
krótszy, wymiar zwolnienia od pracy na 
karmienie piersią lub odciąganie 
pokarmu zmniejsza się do co najmniej 
jednej godziny.
Organ powołujący każdej instytucji 
zapewnia odpowiednie warunki do 
karmienia piersią lub odciągania 
pokarmu.”;

Or. en

Poprawka 25
Zita Gurmai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 22 – litera aa) (nowa)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 55a – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ustępie 2 akapit pierwszy dodaje się 
literę w brzmieniu:

„ea) w celu opieki nad dzieckiem w wieku 
do 12 lat, jeżeli skrócenie czasu pracy nie 
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przekracza 5% normalnego wymiaru 
czasu pracy. W tym przypadku nie 
zmniejsza się wynagrodzenia urzędnika.”;

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż zwiększenie tygodniowego czasu pracy do 40 godzin nie stanowi dużego problemu 
dla większości urzędników, w wyniku wprowadzenia tego środka ucierpią najbardziej dzieci 
urzędników (i innych pracowników), które będą musiały przebywać pół godziny dłużej w 
szkole lub placówce opieki nad dziećmi, aby zaczekać na swojego ojca lub swoją matkę. 
Zgodnie z powyższą poprawką, w przypadku tej szczególnej kategorii pracowników, 
tygodniowy czas pracy zostanie zwiększony do 38 godzin zamiast do 40 godzin dzięki 
przepisowi dotyczącemu niepełnego wymiaru czasu pracy na poziomie 95% z prawem do 
pełnego wynagrodzenia.

Poprawka 26
Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 22 – litera ba) (nowa)
Regulamin pracowniczy

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wprowadzenie form pracy w 
zmniejszonym wymiarze dla rodzin 
niepełnych z dzieckiem pozostającym na 
utrzymaniu, aby umożliwić lepsze 
pogodzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych;

Or. it

Poprawka 27
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 22 – litera –aa) (nowa)
Regulamin pracowniczy
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Artykuł 55a – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–aa) w ustępie 2 akapit pierwszy dodaje 
się następującą literę:
„ba) w celu opieki nad dzieckiem w wieku 
poniżej 14 lat, jeżeli skrócenie czasu pracy 
nie przekracza 5% normalnego wymiaru 
czasu pracy. W tym przypadku nie ma 
zastosowania art. 3 w załączniku IVa,”;

Or. en

Poprawka 28
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 26a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 58 – zdanie trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a. w art. 58 zdanie trzecie otrzymuje 
brzmienie:
„W przypadku ciąży mnogiej, porodu 
przedwczesnego bądź narodzin dziecka 
niepełnosprawnego lub cierpiącego na 
ciężką chorobę okres urlopu ulega 
wydłużeniu do 24 tygodni.”;

Or. en

Poprawka 29
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 26a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 58
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a. artykuł 58 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 58
Oprócz urlopu przewidzianego w art. 57,
urzędniczkom przysługuje dwadzieścia 
tygodni urlopu macierzyńskiego po 
przedstawieniu zaświadczenia 
lekarskiego. Urlop macierzyński zaczyna 
się nie wcześniej niż sześć tygodni przed 
przewidywaną datą porodu wskazaną w 
zaświadczeniu i kończy nie wcześniej niż 
14 tygodni po porodzie. W przypadku 
ciąży mnogiej, porodu przedwczesnego 
lub narodzin dziecka niepełnosprawnego 
okres urlopu ulega wydłużeniu do 24 
tygodni. Na potrzeby niniejszego 
przepisu za poród przedwczesny uważa 
się poród mający miejsce przed końcem 
trzydziestego czwartego tygodnia 
ciąży.”;

Or. en

Poprawka 30
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 26a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a. w art. 58 dodaje się akapity w 
brzmieniu:
„Całkowity koszt płatności z tytułu urlopu 
macierzyńskiego na rzecz wszystkich 
urzędników i członków personelu, w tym 
asystentów posłów do Parlamentu 
Europejskiego, jest pokrywany w ramach 
wspólnego systemu zabezpieczenia 
społecznego instytucji, począwszy od 
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pierwszego dnia tego urlopu.
Umowy urzędniczek i innych pracownic, 
w tym akredytowanych asystentek 
parlamentarnych, nie mogą zostać 
rozwiązane w okresie ciąży. Umowy kobiet 
korzystających z urlopu macierzyńskiego, 
w tym akredytowanych asystentek 
parlamentarnych, nie mogą zostać 
rozwiązane przed końcem urlopu 
macierzyńskiego.”;

Or. en

Poprawka 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 32 – litera aa) (nowa)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 66a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ustępie 2 wprowadza się 
następujące zmiany:
2. „Stawka wspomnianej składki 
solidarnościowej, która ma zastosowanie 
do podstawy określonej w ust. 3, wynosi 
od 6% do 12%. Składka solidarnościowa 
nie ma zastosowania od grupy 
zaszeregowania AST1 do grupy 
zaszeregowania AST3. Stawka 6% ma 
zastosowanie od grupy zaszeregowania 
AST/AD 4 do grupy zaszeregowania 
AST/AD 9. Począwszy od grupy 
zaszeregowania AST 10/AD 10 stawka 
wzrasta progresywnie aż do poziomu 12% 
mającego zastosowanie w przypadku 
grupy zaszeregowania AD 16.”;

Or. en

Poprawka 32
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 32a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32a. art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. „Wysokość dodatku na dziecko 
pozostające na utrzymaniu może zostać 
podwojona na podstawie specjalnej 
uzasadnionej decyzji organu 
powołującego, wydanej na podstawie 
dokumentacji medycznej, w której 
stwierdza się, że dane dziecko jest 
niepełnosprawne lub cierpi na chorobę 
długoterminową, co stanowi znaczne 
obciążenie dla urzędnika.”;

Or. en

Poprawka 33
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 46a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Załącznik V – artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

46a. artykuł 6 załącznika V otrzymuje 
brzmienie:
„Artykuł 6
Oprócz urlopu corocznego urzędnikowi 
przysługuje urlop okolicznościowy 
przyznawany na jego wniosek. Urlop 
okolicznościowy przyznaje się, w 
szczególności, w poniższych 
przypadkach i w następującym 
wymiarze:
– zawarcie małżeństwa przez urzędnika: 
cztery dni,
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– zmiana miejsca zamieszkania 
urzędnika: do dwóch dni,
– ciężka choroba małżonka: do trzech 
dni,
– śmierć małżonka: cztery dni,
– ciężka choroba wstępnego: do dwóch 
dni,
– śmierć wstępnego: dwa dni,
– zawarcie małżeństwa przez dziecko: 
dwa dni,
– narodziny dziecka: 10 dni, do 
wykorzystania w ciągu czternastu 
tygodni od narodzin,
– narodziny dziecka niepełnosprawnego 
lub ciężko chorego: 20 dni, do 
wykorzystania w ciągu czternastu tygodni 
od narodzin,
– śmierć żony podczas urlopu 
macierzyńskiego: liczba dni 
odpowiadająca pozostałej części urlopu 
macierzyńskiego; jeśli zmarła żona nie 
jest urzędniczką, przez analogię 
pozostałą część urlopu macierzyńskiego 
ustala się z zastosowaniem przepisów 
art. 58 Regulamin pracowniczego,
– ciężka choroba dziecka: do dwóch dni,
– bardzo ciężka choroba dziecka, 
poświadczona przez lekarza, lub 
hospitalizacja dziecka w wieku do 12 lat: 
do pięciu dni,
– śmierć dziecka: cztery dni,
– przysposobienie dziecka: 
przysposobienie dziecka: 20 tygodni, do 
24 tygodni w przypadku 
przysposobienia dziecka 
niepełnosprawnego:
Na każde przysposobione dziecko 
przyznaje się prawo wyłącznie do 
jednego okresu urlopu 
okolicznościowego, który może zostać 
podzielony między rodziców 
adopcyjnych, jeśli oboje są urzędnikami. 
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Przyznaje się go wyłącznie wtedy, gdy 
małżonek urzędnika podejmuje 
działalność zarobkową, przynajmniej w 
niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli 
małżonek pracuje poza instytucjami 
Unii i korzysta z porównywalnego 
urlopu, właściwą liczbę dni odlicza się od 
uprawnień urzędnika.
Organ powołujący, w razie konieczności, 
może przyznać dodatkowy urlop 
okolicznościowy w przypadkach gdy 
ustawodawstwo krajowe państwa, w 
którym ma miejsce procedura 
adopcyjna i które nie jest państwem 
zatrudnienia urzędnika 
przysposabiającego dziecko, wymaga 
pozostania jednego lub obojga rodziców 
adopcyjnych.
– urlop okolicznościowy w wymiarze 10
dni przyznaje się, jeśli urzędnik nie ma 
prawa do urlopu okolicznościowego w 
pełnym wymiarze 20 lub 24 tygodni z 
przyczyn podanych w pierwszym zdaniu 
niniejszego tiret; wspomniany 
dodatkowy urlop okolicznościowy 
przyznaje się wyłącznie raz na każde 
przysposobione dziecko.
Instytucja może przyznać również urlop 
okolicznościowy w przypadku dalszego 
szkolenia i kształcenia, w granicach 
określonych w programie dalszego 
szkolenia i kształcenia opracowanym 
przez instytucję zgodnie z art. 24a 
Regulaminu pracowniczego.
Na potrzeby niniejszego artykułu 
konkubenta urzędnika traktuje się jak 
małżonka, jeśli spełnione są pierwsze 
trzy warunki załącznika VII art. 1 ust. 2 
lit. c).”;

Or. en

Poprawka 34
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 19
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. artykuł 47 lit. a) otrzymuje brzmienie: 19. artykuł 47 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 47
Z wyjątkiem śmierci, stosunek pracy 
nawiązany z pracownikiem 
zatrudnionym na czas określony ulega 
rozwiązaniu:

„z końcem miesiąca, w którym pracownik 
kończy 65 lat; lub w przypadkach 
wyjątkowych, w dniu określonym zgodnie 
z art. 52 lit. b) akapit drugi regulaminu 
pracowniczego; lub”;

a) z końcem miesiąca, w którym 
pracownik kończy 65 lat; lub w 
stosownych przypadkach, w dniu 
określonym zgodnie z art. 50c ust. 2; lub

b) jeśli umowa została zawarta na czas 
określony:
i) w dniu przewidzianym w umowie;
ii) z chwilą upłynięcia okresu 
wypowiedzenia przewidzianego w 
umowie z zastrzeżeniem możliwości 
wcześniejszego rozwiązania umowy 
zarówno przez pracownika, jak i 
instytucję. Okres wypowiedzenia trwa 
nie krócej niż miesiąc za każdy 
przepracowany rok służby i mieści się w 
granicach od 1 do 3 miesięcy. W 
przypadku pracowników zatrudnionych 
na czas określony, których umowy 
zostały przedłużone, okres 
wypowiedzenia nie może trwać dłużej 
niż 6 miesięcy. Okres ten nie może 
jednak rozpocząć się w okresie ciąży 
należycie potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim, urlopu macierzyńskiego lub 
chorobowego, z zastrzeżeniem, że urlop 
chorobowy nie trwa dłużej niż trzy 
miesiące. Ponadto okres wypowiedzenia 
w okresie ciąży należycie potwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, urlopu 
macierzyńskiego lub chorobowego ulega 
zwieszeniu w granicach czasowych 
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określonych powyżej. Jeśli umowę 
rozwiązuje instytucja, pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie w wysokości 
1/3 jego wynagrodzenia podstawowego 
za okres pomiędzy datą zakończenia 
pracy a datą wygaśnięcia umowy;
iii) jeśli pracownik nie spełnia 
warunków przewidzianych w art. 12 ust. 
2 lit. a), z zastrzeżeniem możliwości 
wzięcia pod uwagę sytuacji wyjątkowej 
przewidzianej w tym artykule. Jeśli 
możliwość ta zostanie odrzucona, należy 
stosować okres wypowiedzenia, o 
którym mowa w lit. b) ppkt ii); lub
c) jeśli umowa zawarta jest na czas 
nieokreślony:
i) z chwilą upłynięcia okresu 
wypowiedzenia przewidzianego w 
umowie; okres wypowiedzenia trwa nie 
krócej niż miesiąc za każdy 
przepracowany rok służby i mieści się w 
granicach od 3 do 10 miesięcy. Okres ten 
nie może jednak rozpocząć się w okresie 
ciąży należycie potwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, urlopu 
macierzyńskiego lub chorobowego, z 
zastrzeżeniem, że urlop chorobowy nie 
trwa dłużej niż trzy miesiące. Ponadto 
okres wypowiedzenia w okresie ciąży 
należycie potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim, urlopu macierzyńskiego lub 
chorobowego ulega zawieszeniu w 
granicach czasowych określonych 
powyżej; lub
iii) jeśli pracownik nie spełnia 
warunków przewidzianych w art. 12 ust. 
2 lit. a), z zastrzeżeniem możliwości 
wzięcia pod uwagę sytuacji wyjątkowej 
przewidzianej w tym artykule. Jeśli 
możliwość ta zostanie odrzucona, należy 
stosować okres wypowiedzenia, o 
którym mowa w lit. c) ppkt i).”;

Or. en
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Poprawka 35
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 19a (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii
Artykuł 47 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a. artykuł 47 lit. b) ppkt (ii) otrzymuje 
brzmienie:
ii) z chwilą upłynięcia okresu 
wypowiedzenia przewidzianego w 
umowie z zastrzeżeniem możliwości 
wcześniejszego rozwiązania umowy 
zarówno przez pracownika, jak i 
instytucję. Okres wypowiedzenia trwa 
nie krócej niż miesiąc za każdy 
przepracowany rok służby i mieści się w 
granicach od 1 do 3 miesięcy. W 
przypadku pracowników zatrudnionych 
na czas określony, których umowy 
zostały przedłużone, okres 
wypowiedzenia nie może trwać dłużej 
niż 6 miesięcy. Okres ten nie może 
jednak rozpocząć się w okresie ciąży 
należycie potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim, urlopu macierzyńskiego lub 
chorobowego, z zastrzeżeniem, że urlop 
chorobowy nie trwa dłużej niż trzy 
miesiące. Ponadto okres wypowiedzenia 
w okresie ciąży należycie potwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, urlopu 
macierzyńskiego lub chorobowego ulega 
zwieszeniu w granicach czasowych 
określonych powyżej. Jeśli umowę 
rozwiązuje instytucja, pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie w wysokości 
1/3 jego wynagrodzenia podstawowego 
za okres pomiędzy datą zakończenia 
pracy a datą wygaśnięcia umowy.”;

Or. en
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Poprawka 36
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 19b (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii
Ustęp 47 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19b. artykuł 47 lit. c) ppkt (i) otrzymuje 
brzmienie:
i) z chwilą upłynięcia okresu 
wypowiedzenia przewidzianego w 
umowie; okres wypowiedzenia trwa nie 
krócej niż miesiąc za każdy 
przepracowany rok służby i mieści się w 
granicach od 3 do 10 miesięcy. Okres ten 
nie może jednak rozpocząć się w okresie 
ciąży należycie potwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, urlopu 
macierzyńskiego lub chorobowego, z 
zastrzeżeniem, że urlop chorobowy nie 
trwa dłużej niż trzy miesiące. Ponadto 
okres wypowiedzenia w okresie ciąży 
należycie potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim, urlopu macierzyńskiego lub 
chorobowego ulega zawieszeniu w 
granicach czasowych określonych 
powyżej; lub”;

Or. en

Poprawka 37
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 33a (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii
Artykuł 139 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a. artykuł 139 ust. 1 lit. d) otrzymuje 
brzmienie:
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d) biorąc pod uwagę, że zaufanie jest 
podstawą stosunku pracy między posłem 
i jego akredytowanym asystentem 
parlamentarnym, na koniec okresu 
wypowiedzenia określonym w umowie, 
w której przyznaje się akredytowanemu 
asystentowi parlamentarnemu lub 
Parlamentowi Europejskiemu, 
działającemu na wniosek posła lub 
posłów do Parlamentu Europejskiego, 
którym dany akredytowany asystent 
parlamentarny został przydzielony w 
celu wykonywania swoich zadań, prawo 
do rozwiązania umowy przed jej 
wygaśnięciem. Okres wypowiedzenia 
trwa nie krócej niż miesiąc za każdy 
przepracowany rok służby i mieści się w 
granicach od 1 do 3 miesięcy. Okres ten 
nie może jednak rozpocząć się w okresie 
ciąży należycie potwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, urlopu 
macierzyńskiego lub chorobowego, z 
zastrzeżeniem, że urlop chorobowy nie 
trwa dłużej niż trzy miesiące. Ponadto
okres wypowiedzenia w okresie ciąży 
należycie potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim, urlopu macierzyńskiego lub 
chorobowego ulega zwieszeniu w 
granicach czasowych określonych 
powyżej.”;

Or. en

Poprawka 38
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 33a (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii
Artykuł 139 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a. Artykuł 139 lit. d) otrzymuje 
brzmienie:
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d) biorąc pod uwagę, że zaufanie jest 
podstawą stosunku pracy między posłem 
i jego akredytowanym asystentem 
parlamentarnym, na koniec okresu 
wypowiedzenia określonym w umowie, 
w której przyznaje się akredytowanemu 
asystentowi parlamentarnemu lub 
Parlamentowi Europejskiemu, 
działającemu na wniosek posła lub 
posłów do Parlamentu Europejskiego, 
którym dany akredytowany asystent 
parlamentarny został przydzielony w 
celu wykonywania swoich zadań, prawo 
do rozwiązania umowy przed jej 
wygaśnięciem. Okres wypowiedzenia 
trwa nie krócej niż miesiąc za każdy 
przepracowany rok służby i mieści się w 
granicach od 1 do 3 miesięcy. Okres ten 
nie może jednak rozpocząć się w okresie 
ciąży należycie potwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, urlopu 
macierzyńskiego lub chorobowego, z 
zastrzeżeniem, że urlop chorobowy nie 
trwa dłużej niż trzy miesiące. Ponadto 
okres wypowiedzenia w okresie ciąży 
należycie potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim, urlopu macierzyńskiego lub 
chorobowego ulega zwieszeniu w 
granicach czasowych określonych 
powyżej.”;

Or. en


