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Alteração 14
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A igualdade dos géneros e a não 
discriminação constituem valores 
fundamentais para o funcionamento das 
instituições da União e um melhor 
equilíbrio entre homens e mulheres deve 
ser atingido a todos os níveis do pessoal.  
Para atingir os objetivos de igualdade de 
género e não discriminação, devem 
desenvolver-se políticas mais eficazes com 
impacto no recrutamento, formação e 
funcionamento quotidiano das diferentes 
instituições.

Or. en

Alteração 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em face da situação económica 
atual, que exige solidariedade entre todos, 
os funcionários da União também devem 
dar o seu contributo e de uma forma que 
tenha em conta as diferenças entre os 
graus mais inferiores e mais elevados. 
Para tal, deve ser introduzida uma taxa de 
solidariedade, a aplicar progressivamente 
às remunerações dos funcionários a partir 
do grau AST 4, conforme previsto nas 
medidas de execução da taxa. 

Or. en
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Alteração 16
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A evolução demográfica e as alterações 
da estrutura etária da população em causa 
impõem um aumento da idade de 
aposentação, estando, no entanto, previstas 
medidas transitórias para os funcionários e 
outros agentes da União Europeia já no 
ativo. Estas medidas transitórias são 
necessárias para respeitar os direitos 
adquiridos dos funcionários no ativo e que 
contribuíram para o fundo nocional de 
pensões dos funcionários da União 
Europeia.

(7) A evolução demográfica e as alterações 
da estrutura etária da população em causa 
impõem encargos cada vez maiores ao 
regime de pensões das instituições da 
União, o que exige um aumento da idade 
de aposentação e uma redução da taxa 
anual de acumulação dos direitos de 
pensão, estando, no entanto, previstas 
medidas transitórias para os funcionários já 
no ativo. Estas medidas transitórias são 
necessárias para respeitar os direitos 
adquiridos dos funcionários no ativo e que 
contribuíram para o fundo nocional de 
pensões dos funcionários da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 17
Zita Gurmai

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A prática atuarial amplamente aceite 
requer que seja aplicado às taxas de juro e 
aos aumentos salariais um período de 
observações anteriores variando entre 20 e 
40 anos, a fim de garantir o equilíbrio dos 
regimes de pensões. Neste contexto, as 
médias móveis das taxas de juro e dos 
aumentos salariais devem ser prolongadas 
para 30 anos, aplicando-se um período 
transitório de 8 anos.

(9) A prática atuarial amplamente aceite 
requer que seja aplicado às taxas de juro e 
aos aumentos salariais um período de 
observações anteriores variando entre 20 e 
40 anos, a fim de garantir o equilíbrio dos 
regimes de pensões. Neste contexto, as 
médias móveis das taxas de juro e dos 
aumentos salariais devem ser prolongadas 
para 30 anos, aplicando-se um período 
transitório de 8 anos. A reforma do regime 
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de pensões deve tomar em consideração a 
disparidade nas pensões já existente entre 
mulheres e homens e o efeito potencial 
que esta reforma terá nas pensões das 
mulheres, especialmente naquelas de 
graus inferiores.

Or. en

Alteração 18
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As disposições relativas ao horário de 
trabalho flexível são um elemento essencial 
de uma administração pública moderna e 
eficiente, permitindo a conciliação entre a 
vida pessoal e profissional, bem como o 
adequado equilíbrio entre géneros nas 
instituições. Considera-se portanto 
necessário introduzir uma referência 
explícita a essas disposições no Estatuto 
dos Funcionários.

(15) As disposições relativas ao horário de 
trabalho flexível são um elemento essencial 
de uma administração pública moderna e 
eficiente, permitindo a conciliação entre a 
vida pessoal e profissional, bem como o 
adequado equilíbrio entre géneros nas 
instituições. Considera-se portanto 
necessário introduzir no Estatuto dos 
Funcionários uma referência explícita a 
essas disposições, que devem ser flexíveis 
no que respeita ao horário de trabalho 
base.  Se a entidade competente para 
proceder a nomeações de cada instituição 
introduzir disposições específicas para 
permitir a uma funcionária que regresse 
de licença de parto amamentar o seu 
bebé, então a dispensa de tempo de 
trabalho deve ser deduzida das disposições 
relativas ao horário de trabalho flexível. 

Or. en

Alteração 19
Barbara Matera
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As disposições relativas ao horário de 
trabalho flexível são um elemento essencial 
de uma administração pública moderna e 
eficiente, permitindo a conciliação entre a 
vida pessoal e profissional, bem como o 
adequado equilíbrio entre géneros nas 
instituições. Considera-se portanto 
necessário introduzir uma referência 
explícita a essas disposições no Estatuto 
dos Funcionários.

(15) As disposições relativas ao horário de 
trabalho flexível, como o flexitime e o 
teletrabalho, são um elemento essencial de 
uma administração pública moderna e 
eficiente, permitindo a conciliação entre a 
vida pessoal e profissional, em especial no 
caso das famílias monoparentais, bem 
como o adequado equilíbrio entre géneros 
nas instituições. Considera-se portanto 
necessário introduzir uma referência 
explícita a essas disposições no Estatuto 
dos Funcionários.

Or. it

Alteração 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 1-D – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 1°.-D, ao primeiro parágrafo 
do n.º 1, é aditado o seguinte período:
«Para esse efeito, as instituições devem 
assegurar que 40% dos postos AD são 
ocupados por mulheres. »;

Or. en

Alteração 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
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Estatuto dos Funcionários
Artigo 1-D – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

-1-A. No artigo 1.º-D, ao segundo 
parágrafo do n.º 1, a expressão «parcerias 
não matrimoniais” é substituída por 
«parcerias não matrimoniais e parcerias 
(matrimoniais) entre pessoas do mesmo 
sexo)».;

Or. en

Alteração 22
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 
Estatuto dos Funcionários
Artigo 42-A

Texto da Comissão Alteração

13. O artigo 42.º-A é alterado do seguinte 
modo:

13. O artigo 42.º-A é alterado do seguinte 
modo:

(a) No segundo período do primeiro 
parágrafo, a expressão «instituições» é 
substituída por «entidades competentes 
para proceder a nomeações de cada 
instituição»;

(a) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:

«O funcionário tem direito a uma 
licença parental por cada filho, com uma 
duração máxima de seis meses, sem 
vencimento-base, a gozar nos doze meses 
seguintes ao nascimento ou à adoção do 
filho. A duração desta licença pode ser 
duplicada para as famílias 
monoparentais, como tal reconhecidas 
segundo as disposições gerais de 
execução adotadas pelas instituições, e 
para os pais de filhos a cargo com 
deficiência ou doença grave reconhecidas 
pelo médico assistente. Nenhum período 
de licença parental pode ter duração 
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inferior a um mês.»;
(b) No último período do terceiro 
parágrafo, a expressão «adaptados» é 
substituída por «atualizados»;

(b) O terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:

«O subsídio é de 1 215,63 EUR por mês, 
ou 50 % deste montante no caso de 
licença a meio tempo, relativamente às 
famílias monoparentais e pais de filhos a 
cargo com deficiência ou doença grave 
reconhecidas pelo médico assistente 
referidos no primeiro parágrafo e 
durante os três primeiros meses da 
licença parental, quando esta seja 
gozada pelo pai no decurso da licença de 
parto ou por qualquer dos pais, 
imediatamente após a licença de parto, 
ou durante ou imediatamente após a 
licença de adoção. Os montantes 
referidos no presente artigo serão 
adaptados nas mesmas condições que a 
remuneração.»;

Or. en

Alteração 23
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 
Estatuto dos Funcionários
Artigo 42-A

Texto da Comissão Alteração

13. O artigo 42.º-A é alterado do seguinte 
modo:

13. O artigo 42.º-A passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 42.°-A
(a) No segundo período do primeiro 
parágrafo, a expressão «instituições» é 
substituída por «entidades competentes 
para proceder a nomeações de cada 
instituição»;

O funcionário tem direito a uma licença 
parental por cada filho, com uma 
duração máxima de seis meses, sem 
vencimento-base, a gozar nos doze meses 
seguintes ao nascimento ou à adoção do 
filho. A duração desta licença pode ser 
duplicada para as famílias 
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monoparentais, como tal reconhecidas 
segundo as disposições gerais de 
execução adotadas pelas entidades 
competentes para proceder a nomeações 
de cada instituição. Nenhum período de 
licença parental pode ter duração 
inferior a um mês.

(b) No último período do terceiro 
parágrafo, a expressão «adaptados» é 
substituída por «atualizados»;

Durante a licença parental, o 
funcionário conserva a sua inscrição no 
regime de segurança social; continua a 
adquirir direitos a pensão, benefícios de 
abono por filho a cargo e de abono 
escolar. O funcionário conserva 
igualmente o seu lugar, o direito a 
subida de escalão e promoção de grau. A 
licença pode ser gozada a tempo inteiro 
ou a meio tempo. Quando a licença 
parental for gozada a meio tempo, a 
duração máxima referida no primeiro 
parágrafo será duplicada. Durante a 
licença parental, o funcionário tem 
direito a um subsídio de 911,73 EUR por 
mês, ou 50 % deste montante no caso de 
licença a meio tempo, mas não pode 
exercer qualquer outra atividade 
remunerada. A totalidade da 
contribuição para o regime de segurança 
social prevista nos artigos 72º e 73º será 
suportada pela instituição e calculada 
sobre o vencimento-base do funcionário. 
No entanto, no caso de uma licença a 
meio tempo, a presente disposição só 
será aplicável à diferença entre o 
vencimento de base integral e o 
vencimento-base reduzido 
proporcionalmente. No que respeita à 
parte do vencimento-base que o 
funcionário efetivamente recebe, a sua 
contribuição será calculada aplicando-se 
as mesmas percentagens que seriam 
aplicadas se estivesse a exercer atividade 
a tempo inteiro.
O subsídio é de 1 215,63 EUR por mês, 
ou 50 % deste montante no caso de 
licença a meio tempo, relativamente às 
famílias monoparentais referidos no 
primeiro parágrafo e durante os três 
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primeiros meses da licença parental, 
quando esta seja gozada pelo pai no 
decurso da licença de parto ou por 
qualquer dos pais, imediatamente após a 
licença de parto, ou durante ou 
imediatamente após a licença de adoção.
A licença parental pode ser prolongada 
por seis meses com um subsídio limitado a 
50% do montante referido no segundo 
parágrafo. Para as famílias 
monoparentais conforme referido no 
primeiro parágrafo, a licença parental 
pode ser prolongada por doze meses com 
um subsídio limitado a 50% do montante 
referido no terceiro parágrafo.
Os montantes referidos no presente 
artigo serão adaptados nas mesmas 
condições que a remuneração.»;

Or. en

Alteração 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 21 – alínea d-A) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 55 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) É aditado o seguinte parágrafo:
«A entidade competente para proceder a 
nomeações de cada instituição deve 
introduzir disposições específicas para 
permitir a uma funcionária que regresse 
da licença de parto amamentar o seu bebé 
ou extrair leite, concedendo-lhe, para esse 
efeito, uma dispensa de, no mínimo, duas 
horas por dia.
Estas disposições aplicam-se a todos os 
dias completos de trabalho. Se a 
funcionária tem um horário de trabalho 
reduzido, o tempo dispensado para 
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amamentar ou extrair leite é reduzido a 
uma hora no mínimo. 
A entidade competente para proceder a 
nomeações de cada instituição deve 
proporcionar um ambiente adequado para 
amamentar ou extrair leite.»; 

Or. en

Alteração 25
Zita Gurmai

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 22 – alínea a-A) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 55-A – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No primeiro parágrafo do n.º 2 é 
inserida a seguinte alínea:

«e-A) Para se ocupar de um filho de idade 
inferior a 12 anos, desde que a redução do 
tempo de trabalho não exceda 5 % do 
tempo de trabalho normal; nesse caso, a 
remuneração do funcionário não será 
reduzida.»;

Or. en

Justificação

Embora o aumento do horário de trabalho seminal para 40 horas não constitua um problema 
sério para a maioria dos funcionários, aqueles que serão mais atingidos por esta medida são 
os filhos dos funcionários (e outros agentes), que terão de permanecer mais meia hora no 
estabelecimento de ensino ou numa estrutura de acolhimento de crianças aguardando pelo 
pai ou pela mãe. Através da presente alteração, para esta categoria específica de 
funcionários o horário de trabalho semanal aumentará para 38 horas em vez de 40 horas, 
graças a uma disposição de trabalho a tempo parcial de 95% com remuneração por inteiro. 

Alteração 26
Barbara Matera
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 22 – alínea b-A) (nova)
Estatuto dos deputados
Artigo 55-A – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

b-A) Introduzir formas de trabalho a  
tempo parcial para as famílias 
monoparentais com filhos a cargo para 
uma melhor conciliação entre a vida 
profissional e familiar;

Or. it

Alteração 27
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 22 – alínea -a-A) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 55-A – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No primeiro parágrafo do n.º 2 é 
inserida a seguinte alínea:
«b-A) Para se ocupar de um filho de idade 
inferior a 14 anos, desde que a redução do 
tempo de trabalho não exceda 5 % do 
tempo de trabalho normal; nesse caso, 
não se aplica o artigo 3.º do Anexo 
IV-A.»;

Or. en

Alteração 28
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 26-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 58 – terceira frase
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Texto da Comissão Alteração

26-A. No artigo 58.º, a terceira frase passa 
a ter a seguinte redação:
«Em caso de nascimentos múltiplos ou 
prematuros ou de nascimento de uma 
criança com deficiência ou doença grave, 
a duração da licença será de vinte e 
quatro semanas.»;

Or. en

Alteração 29
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 26-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

26-A. O artigo 58.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 58.º
Para além da licença prevista no artigo 
57.º, as funcionárias terão direito, 
mediante apresentação de um atestado 
médico, a uma licença de parto de vinte 
semanas. Esta licença de parto nunca 
terá início antes das seis semanas 
anteriores à data provável do parto, 
indicada no atestado e não terminará 
antes de catorze semanas após a data do 
parto. Em caso de nascimentos múltiplos 
ou prematuros ou de nascimento de uma 
criança deficiente, a duração da licença 
será de vinte e quatro semanas. Para 
efeitos da presente disposição, um 
nascimento prematuro é um nascimento 
que ocorra antes do fim da trigésima 
quarta semana de gravidez.»; 
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Or. en

Alteração 30
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 26-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

26-A. Ao artigo 58.º são aditados os 
seguintes parágrafos:
«Os custos globais dos pagamentos de 
licença de parto para todos os 
funcionários, incluindo os assistentes dos 
deputados do Parlamento Europeu, são 
suportados pelo regime de segurança 
social conjunto das instituições a partir do 
primeiro dia da referida licença. 
Os contratos das funcionárias, incluindo 
as assistentes parlamentares acreditadas, 
não podem ser rescindidos durante a 
gravidez. Os contratos das mulheres em 
licença de parto, incluindo assistentes 
parlamentares acreditadas, não podem ser 
rescindidos até ao fim do período da 
licença de parto.»; 

Or. en

Alteração 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 32 – alínea a-A) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 2 é alterado do seguinte modo:
«2. A taxa desta contribuição de 
solidariedade, aplicável à base tributável 
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referida no n.º 3, varia entre 6 % e 12%. 
A partir do grau AST1 até ao grau AST3, 
a taxa de solidariedade não se aplica. A 
taxa de 6% aplica-se do grau AST/AD 4 
até ao grau AST/AD 9. A partir do grau 
AST/AD 10, a taxa aumenta 
progressivamente até atingir 12% no grau 
AD 16.»;

Or. en

Alteração 32
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 32-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

32-A. O artigo 67.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:
«3. O abono por filho a cargo pode ser 
duplicado por decisão especial e 
fundamentada da entidade competente 
para proceder a nomeações, tomada com 
base em documentos médicos 
comprovativos, que mostrem que o filho 
em questão é portador de uma 
deficiência ou de uma doença 
prolongada, constituindo um pesado 
encargo para o funcionário.»;

Or. en

Alteração 33
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 46-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
Anexo V – Artigo 6
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Texto da Comissão Alteração

46-A. O artigo 6.º do anexo V passa a ter 
a seguinte redação:
«Artigo 6.º
Para além das férias anuais, pode ser 
concedida, a pedido do funcionário, uma 
interrupção de serviço especial. Em 
particular, dão direito a interrupção os 
casos abaixo previstos, nos seguintes 
limites:
– casamento do funcionário: 4 dias,
– mudança de residência do funcionário: 
até 2 dias,
– doença grave do cônjuge : até 3 dias,
– falecimento do cônjuge: 4 dias,
– doença grave de um ascendente : até 2 
dias,
– falecimento de um ascendente: 2 dias,
– casamento de um filho: 2 dias,
– nascimento de um filho: dez dias, a 
gozar nas 14 semanas seguintes ao 
nascimento,
– nascimento de um filho deficiente ou 
gravemente doente: vinte dias, a gozar nas 
14 semanas seguintes ao nascimento,
– falecimento do cônjuge durante a 
licença de parto: um número de dias 
correspondente à restante licença de 
parto; no caso de o cônjuge não ser 
funcionário, a restante licença de parto é 
determinado aplicando, por analogia, o 
artigo 58.º do Estatuto,
– doença grave de um filho : até 2 dias,
– doença muito grave de um filho, 
comprovada por um atestado médico, ou 
hospitalização de um filho com idade até 
12 anos: até cinco dias,
– falecimento de um filho: 4 dias,
– adoção de um filho: 20 semanas, ou 24 
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semanas em caso de adoção de uma 
criança deficiente.
Cada filho adotado dá direito a um 
único período de licença especial, que 
pode ser partilhado entre os pais 
adotivos se ambos forem funcionários. A 
licença só será concedida se o cônjuge do 
funcionário exercer uma atividade 
remunerada pelo menos a meio tempo.
Se o cônjuge não trabalhar nas 
instituições da União e beneficiar de uma 
interrupção de serviço comparável, o 
número de dias correspondente será 
deduzido do direito do funcionário.
A entidade competente para proceder a 
nomeações pode, se necessário, conceder 
uma licença especial suplementar nos 
casos em que a legislação nacional do 
país em que o processo de adoção tenha 
lugar e não seja aquele em que o 
funcionário que adota esteja afetado, 
exija a estadia de um ou dos dois pais 
adotivos,
Será concedida uma licença especial de 
dez dias se o funcionário não tiver 
direito à licença especial total de 20 ou 
24 semanas ao abrigo da primeira frase 
do presente travessão; esta licença 
especial suplementar só será concedida 
uma vez por criança adotada.
Por outro lado, a instituição pode 
conceder uma licença especial no caso de 
aperfeiçoamento profissional, até ao 
limite previsto no programa de 
aperfeiçoamento profissional fixado pela 
instituição em execução do artigo 24.º-A 
do Estatuto .
Para efeitos do presente artigo, o 
parceiro não casado de um funcionário 
será tratado como cônjuge sempre que 
se verifiquem as três primeiras 
condições previstas na alínea c) do n.º 2 
do artigo 1.º do anexo VII.»;

Or. en
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Alteração 34
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 19
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

19. A alínea a) do artigo 47.º passa a ter a
seguinte redação:

19. O artigo 47.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 47.º
Para além da cessação por morte, o 
contrato do agente temporário cessa:

«No final do mês em que o agente atingir 
65 anos de idade ou, a título excecional, na 
data fixada em conformidade com o 
segundo parágrafo do artigo 52.º, alínea 
b), do Estatuto; ou»;

a) No final do mês em que o agente atingir 
65 anos de idade ou, se aplicável, na data 
fixada em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 50.º-C; ou

b) Nos contratos por tempo
determinado:
i) na data fixada no contrato;
ii) findo o período de pré-aviso nele 
fixado, que dá ao agente e à instituição a 
faculdade de rescindir o contrato antes 
do seu termo. O período de pré-aviso 
não pode ser inferior a um mês por ano 
de serviço, com um mínimo de um mês e 
um máximo de três meses. 
Relativamente a um agente temporário 
cujo contrato tenha sido renovado, esse 
prazo é no máximo de seis meses. 
Todavia, o prazo de pré-aviso não pode 
começar a correr durante uma gravidez 
devidamente certificada por um atestado 
médico, o período de uma licença de 
parto ou de uma ausência por doença, 
desde que esta última não ultrapasse um 
período de três meses.  É, por outro lado, 
suspenso, dentro do limite referido, 
durante uma gravidez devidamente 
certificada por um atestado médico,
durante o período dessas licença ou 
ausência. Em caso de rescisão do 
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contrato por parte da instituição, o 
agente tem direito a uma indemnização 
igual à terça parte do seu vencimento de 
base relativo ao período compreendido 
entre a data da cessação das suas 
funções e a data do termo do contrato;
iii) se o agente deixar de satisfazer as 
condições fixadas na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 12º, sem prejuízo do recurso à 
derrogação prevista no referido artigo. 
Se essa derrogação não for concedida, é 
aplicável o período de pré-aviso previsto 
na subalínea ii) da alínea b); ou
c) Nos contratos por tempo 
indeterminado:
i) findo o prazo de pré-aviso previsto no 
contrato; o período de pré-aviso não 
pode ser inferior a um mês por ano de
serviço cumprido, com um mínimo de 
três meses e um máximo de dez meses. 
Todavia, o prazo de pré-aviso não pode 
começar a correr durante uma gravidez 
devidamente certificada por um atestado 
médico, o período de uma licença de 
parto ou de uma ausência por doença, 
desde que esta última não ultrapasse um 
período de três meses.  Por outro lado, 
fica suspenso, dentro do limite supra 
referido, durante uma gravidez 
devidamente certificada por um atestado 
médico, durante o período dessa licença 
ou ausência; ou
ii) se o agente deixar de satisfazer as 
condições fixadas na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 12.º, sem prejuízo do recurso à 
derrogação prevista no referido artigo. 
Se essa derrogação não for concedida, o 
período de pré-aviso previsto na 
subalínea i) da presente alínea é 
aplicável.»;

Or. en
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Alteração 35
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 19-A (novo)
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 47 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

19-A. No artigo 47.°, a subalínea ii) da 
alínea b) passa a ter a seguinte redação:
«ii) findo o período de pré-aviso nele 
fixado, que dá ao agente e à instituição a 
faculdade de rescindir o contrato antes 
do seu termo. O período de pré-aviso 
não pode ser inferior a um mês por ano 
de serviço, com um mínimo de um mês e 
um máximo de três meses. 
Relativamente a um agente temporário 
cujo contrato tenha sido renovado, esse 
prazo é no máximo de seis meses. 
Todavia, o prazo de pré-aviso não pode 
começar a correr durante uma gravidez 
devidamente certificada por um atestado 
médico, o período de uma licença de 
parto ou de uma ausência por doença, 
desde que esta última não ultrapasse um 
período de três meses.  É, por outro lado, 
suspenso, dentro do limite referido, 
durante uma gravidez devidamente 
certificada por um atestado médico,
durante o período dessas licença ou 
ausência. Em caso de rescisão do 
contrato por parte da instituição, o 
agente tem direito a uma indemnização 
igual à terça parte do seu vencimento de 
base relativo ao período compreendido 
entre a data da cessação das suas 
funções e a data do termo do contrato.»;

Or. en

Alteração 36
Silvana Koch-Mehrin
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 19-B (novo)
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 47 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

19-B. No artigo 47.°, a subalínea i) da 
alínea c) passa a ter a seguinte redação:
«i) findo o prazo de pré-aviso previsto no 
contrato; o período de pré-aviso não 
pode ser inferior a um mês por ano de 
serviço cumprido, com um mínimo de 
três meses e um máximo de dez meses. 
Todavia, o prazo de pré-aviso não pode 
começar a correr durante uma gravidez 
devidamente certificada por um atestado 
médico, o período de uma licença de 
parto ou de uma ausência por doença, 
desde que esta última não ultrapasse um 
período de três meses.  Por outro lado, 
fica suspenso, dentro do limite supra 
referido, durante uma gravidez 
devidamente certificada por um atestado 
médico, durante o período dessa licença 
ou ausência; ou»;

Or. en

Alteração 37
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 33-A (novo)
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 139 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

33-A. No n.º 1 do artigo 139.°, a alínea d) 
passa a ter a seguinte redação:
«d) Tendo em conta que a confiança é a 
base da relação profissional entre o 
deputado e o seu assistente parlamentar 
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acreditado, no termo do prazo de 
pré-aviso fixado no contrato que confere 
ao assistente parlamentar acreditado ou 
ao Parlamento Europeu, agindo a 
pedido do deputado ou deputados ao 
Parlamento Europeu para cuja 
assistência o assistente parlamentar 
acreditado tenha sido admitido, o direito 
de rescindir o contrato antes do seu 
termo. O prazo de pré-aviso não pode 
ser inferior a um mês por ano de serviço, 
com um mínimo de um mês e um 
máximo de três meses. Todavia, o prazo 
de pré-aviso não pode começar a correr 
durante uma gravidez devidamente 
certificada por um atestado médico, o 
período de uma licença de parto ou de 
uma ausência por doença, desde que esta 
última não exceda um período de três 
meses.  É, por outro lado, suspenso, 
dentro do limite referido, durante uma 
gravidez devidamente certificada por um 
atestado médico, durante o período dessa 
licença ou ausência;»;

Or. en

Alteração 38
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 33-A (novo)
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 139 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

33-A. A alínea d) do artigo 139.º passa a 
ter a seguinte redação:
«d) Tendo em conta que a confiança é a
base da relação profissional entre o 
deputado e o seu assistente parlamentar 
acreditado, no termo do prazo de 
pré-aviso fixado no contrato que confere 
ao assistente parlamentar acreditado ou 
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ao Parlamento Europeu, agindo a 
pedido do deputado ou deputados ao 
Parlamento Europeu para cuja 
assistência o assistente parlamentar 
acreditado tenha sido admitido, o direito 
de rescindir o contrato antes do seu 
termo. O prazo de pré-aviso não pode 
ser inferior a um mês por ano de serviço, 
com um mínimo de um mês e um 
máximo de três meses. Todavia, o prazo 
de pré-aviso não pode começar a correr 
durante uma gravidez devidamente 
certificada por um atestado médico, o 
período de uma licença de parto ou de 
uma ausência por doença, desde que esta 
última não exceda um período de três 
meses.  É, por outro lado, suspenso, 
dentro do limite referido, durante uma 
gravidez devidamente certificada por um 
atestado médico, durante o período dessa 
licença ou ausência;»;

Or. en


