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Amendamentul 14
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Egalitatea de gen și nediscriminarea 
sunt valori fundamentale pentru 
funcționarea instituțiilor Uniunii și 
trebuie realizată o reprezentare mai 
echilibrată a femeilor și bărbaților la toate 
nivelurile de personal. În vederea 
atingerii obiectivelor de egalitate de gen și 
nediscriminare, trebuie elaborate politici 
mai eficiente, care să aibă impact asupra 
proceselor de recrutare, formare 
profesională și funcționare cotidiană a 
diferitelor instituții.

Or. en

Amendamentul 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere situația economică 
actuală, care impune o solidaritate la 
nivel global, este necesară și contribuția 
funcționarilor Uniunii, cu luarea în 
considerare a diferențelor dintre gradele 
superioare și cele inferioare. În acest 
scop, ar trebui introdusă o taxă de 
solidaritate care să fie aplicată în mod 
progresiv salariilor funcționarilor 
începând de la gradul AST 4, în sens 
ascendent, în conformitate cu măsurile de 
punere în aplicare a taxei.

Or. en



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

RO

Amendamentul 16
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Schimbările demografice și evoluția 
structurii de vârstă a populației în cauză 
necesită creșterea vârstei de pensionare, 
însă sub rezerva unor măsuri tranzitorii 
aplicabile funcționarilor și celorlalți agenți 
ai Uniunii Europene care sunt deja în 
activitate. Aceste măsuri tranzitorii sunt 
necesare pentru a respecta drepturile 
dobândite de funcționarii care sunt deja în 
activitate și care au contribuit la fondul de 
pensii noțional pentru funcționarii Uniunii 
Europene.

(7) Schimbările demografice și evoluția 
structurii de vârstă a populației în cauză 
afectează din ce în ce mai mult sistemul 
de pensii al instituțiilor Uniunii și necesită 
creșterea vârstei de pensionare și 
reducerea ratei anuale de acumulare a 
drepturilor de pensie, însă sub rezerva 
unor măsuri tranzitorii aplicabile 
funcționarilor care sunt deja în activitate. 
Aceste măsuri tranzitorii sunt necesare 
pentru a respecta drepturile dobândite de 
funcționarii care sunt deja în activitate și 
care au contribuit la fondul de pensii 
noțional pentru funcționarii Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 17
Zita Gurmai

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Practica actuarială general acceptată 
necesită utilizarea unei perioade de 
observații anterioare cuprinsă între 20 și 40 
de ani pentru ratele dobânzii și creșterile 
salariale în vederea asigurării echilibrului 
sistemului de pensii. Prin urmare, mediile 
mobile pentru ratele dobânzii și pentru 
creșterea salarială ar trebui majorate la 30 
de ani, cu o perioadă de tranziție de 8 ani.

(9) Practica actuarială general acceptată 
necesită utilizarea unei perioade de 
observații anterioare cuprinsă între 20 și 40 
de ani pentru ratele dobânzii și creșterile 
salariale în vederea asigurării echilibrului 
sistemului de pensii. Prin urmare, mediile 
mobile pentru ratele dobânzii și pentru 
creșterea salarială ar trebui extinse la 30 de 
ani, cu o perioadă de tranziție de 8 ani. 
Reforma sistemului de pensii ar trebui să 
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ia în considerare diferențele deja existente 
între femei și bărbați din acest punct de 
vedere și efectul potențial pe care această 
reformă îl va avea asupra pensiilor 
femeilor, mai ales asupra celor din 
gradele inferioare. 

Or. en

Amendamentul 18
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Măsurile de asigurare a unui program 
de lucru flexibil constituie un element 
esențial în cadrul unei administrații publice 
moderne și eficiente, deoarece permit 
condiții de lucru favorabile vieții de familie 
și asigură un echilibru adecvat între femei
și bărbați în cadrul instituțiilor. Prin 
urmare, este necesar să se introducă în 
Statut o trimitere explicită la aceste măsuri.

(15) Măsurile de asigurare a unui program 
de lucru flexibil constituie un element 
esențial în cadrul unei administrații publice
moderne și eficiente, deoarece permit 
condiții de lucru favorabile vieții de familie 
și asigură un echilibru adecvat între femei 
și bărbați în cadrul instituțiilor. Prin 
urmare, este necesar să se introducă în 
Statut o trimitere explicită la aceste măsuri, 
care ar trebui să fie flexibile în ceea ce 
privește intervalul fix de lucru la birou. În 
cazul în care autoritatea împuternicită să 
facă numiri a fiecărei instituții introduce 
dispoziții specifice pentru a permite unei 
funcționare care se întoarce din concediul 
de maternitate să-și alăpteze copilul, 
scutirea din timpul de lucru ar trebui 
dedusă din măsurile de asigurare a unui 
program de lucru flexibil.

Or. en

Amendamentul 19
Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Măsurile de asigurare a unui program 
de lucru flexibil constituie un element 
esențial în cadrul unei administrații publice 
moderne și eficiente, deoarece permit 
condiții de lucru favorabile vieții de familie 
și asigură un echilibru adecvat între femei 
și bărbați în cadrul instituțiilor. Prin 
urmare, este necesar să se introducă în 
Statut o trimitere explicită la aceste măsuri.

(15) Măsurile de asigurare a unui program 
de lucru flexibil, precum flexitime și 
munca la distanță constituie un element 
esențial în cadrul unei administrații publice 
moderne și eficiente, deoarece permit 
condiții de lucru favorabile vieții de 
familie, mai ales în cazul familiilor 
monoparentale, și asigură un echilibru 
adecvat între femei și bărbați în cadrul 
instituțiilor. Prin urmare, este necesar să se 
introducă în Statut o trimitere explicită la 
aceste măsuri.

Or. it

Amendamentul 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Statutul Funcționarilor
Articolul 1d – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1d alineatul (1) primul 
paragraf, se adaugă următoarea teză:
„În acest scop, instituțiile au obligația de 
a se asigura că 40 % dintre posturile AD 
sunt ocupate de femei.”;

Or. en

Amendamentul 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Statutul Funcționarilor
Articolul 1d – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 1d alineatul (1) al doilea 
paragraf, expresia „uniunile 
consensuale” se înlocuiește cu „uniunile 
consensuale și parteneriatele (maritale)
între persoane de același sex”;

Or. en

Amendamentul 22
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 
Statutul Funcționarilor
Articolul 42a

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Articolul 42a se modifică după cum 
urmează:

13. Articolul 42a se modifică după cum 
urmează:

(a) la primul paragraf a doua teză, 
cuvântul „fiecare instituție” se înlocuiește 
cu „autoritatea împuternicită să facă 
numiri a fiecărei instituții”;

(a) primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

„Pentru fiecare copil, orice funcționar 
are dreptul, fără a beneficia de salariul 
de bază, la un concediu pentru creșterea 
copilului de cel mult șase luni, care va fi 
luat în primii doisprezece ani de la 
nașterea sau adopția copilului. Durata 
concediului poate fi dublată în cazul 
familiilor monoparentale recunoscute ca 
atare în temeiul dispozițiilor generale de 
punere în aplicare adoptate de fiecare 
instituție și în cazul părinților care au în 
întreținere copii cu handicap sau cu o 
boală gravă atestată de medicul 
consultant. Durata minimă a fiecărei 
perioade de concediu este de o lună.”;

(b) la paragraful al treilea ultima teză, 
cuvântul „ajustează” se înlocuiește cu 
„actualizează”;

(b) paragraful al treilea se înlocuiește cu 
următorul text:
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„Indemnizația lunară se ridică la 
1 215,63 EUR sau la 50 % din această 
sumă în cazul unui concediu sub forma 
unei reduceri la jumătate de normă a 
activității pentru familiile 
monoparentale și părinții care au în 
întreținere copii cu handicap sau cu o 
boală gravă atestată de medicul 
consultant, menționați la primul 
paragraf, precum și pe timpul primelor 
trei luni ale concediului pentru creșterea 
copilului atunci când concediul este luat 
de tată în timpul concediului de 
maternitate sau de oricare dintre părinți 
imediat după concediul de maternitate, 
respectiv în timpul concediului de 
adopție sau imediat după acesta. Sumele 
indicate la prezentul articol se ajustează 
în aceleași condiții ca și remunerația.”;

Or. en

Amendamentul 23
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 
Statutul Funcționarilor
Articolul 42a

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Articolul 42a se modifică după cum 
urmează:

13. Articolul 42a se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 42a
(a) la primul paragraf a doua teză, 
cuvântul „fiecare instituție” se înlocuiește 
cu „autoritatea împuternicită să facă 
numiri a fiecărei instituții”;

Pentru fiecare copil, orice funcționar are 
dreptul, fără a beneficia de salariul de 
bază, la un concediu pentru creșterea 
copilului de cel mult șase luni, care va fi 
luat în primii doisprezece ani de la 
nașterea sau adopția copilului. Durata 
concediului poate fi dublată în cazul 
familiilor monoparentale recunoscute ca 
atare în temeiul dispozițiilor generale de 
punere în aplicare adoptate de 
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autoritatea împuternicită să facă numiri a 
fiecărei instituții. Durata minimă a 
fiecărei perioade de concediu este de o 
lună.

(b) la paragraful al treilea ultima teză, 
cuvântul „ajustează” se înlocuiește cu 
„actualizează”;

Pe perioada concediului pentru 
creșterea copilului, funcționarul își 
menține afilierea la sistemul de asigurări 
sociale, continuă să dobândească 
drepturi de pensie și își păstrează 
dreptul la alocația pentru creșterea 
copilului, precum și la alocația școlară. 
De asemenea, își păstrează postul și are 
în continuare dreptul la avansare într-o 
treaptă superioară sau la promovare în 
grad. Concediul poate fi luat sub forma 
unei încetări totale a activității sau a 
unei reduceri a acesteia la jumătate de 
normă. În cazul concediului pentru 
creșterea copilului luat sub forma unei 
reduceri a activității la jumătate de 
normă, perioada maximă menționată la 
primul paragraf se dublează. Pe 
perioada concediului pentru creșterea 
copilului, funcționarul are dreptul la o 
indemnizație lunară de 911,73 EUR sau 
de 50 % din această sumă în cazul 
reducerii activității la jumătate de 
normă, dar nu poate presta nicio altă 
activitate remunerată. Contribuția la 
sistemul de asigurări sociale prevăzut la 
articolele 72 și 73 este suportată în 
întregime de instituție și se calculează pe 
baza salariului de bază al 
funcționarului. Cu toate acestea, în cazul 
concediului pentru creșterea copilului 
luat sub forma unei reduceri a activității 
la jumătate de normă, prezenta 
dispoziție se aplică doar pentru diferența 
dintre salariul de bază integral și 
salariul de bază redus proporțional. 
Pentru partea din salariul de bază 
plătită efectiv, contribuția 
funcționarului se calculează aplicând 
aceleași procentaje ca în cazul în care și-
ar exercita activitatea cu normă 
întreagă.
Indemnizația lunară se ridică la 1 215,63 
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EUR sau la 50 % din această sumă în 
cazul unui concediu sub forma unei 
reduceri la jumătate de normă a 
activității pentru familiile 
monoparentale menționate la primul 
paragraf, precum și pe timpul primelor 
trei luni ale concediului pentru creșterea 
copilului atunci când concediul este luat 
de tată în timpul concediului de 
maternitate sau de oricare dintre părinți 
imediat după concediul de maternitate, 
respectiv în timpul concediului de 
adopție sau imediat după acesta.
Concediul pentru creșterea copilului 
poate fi prelungit pentru o perioadă 
suplimentară de șase luni, însă 
indemnizația nu poate depăși 50 % din 
suma menționată la al doilea paragraf. În 
cazul familiilor monoparentale 
menționate la primul paragraf, concediul 
pentru creșterea copilului poate fi 
prelungit pentru o perioadă suplimentară 
de douăsprezece luni, însă indemnizația 
nu poate depăși 50 % din suma 
menționată la al treilea paragraf.
Sumele indicate la prezentul articol se 
ajustează în aceleași condiții ca și 
remunerația.”;

Or. en

Amendamentul 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 21 – litera da (nouă)
Statutul Funcționarilor
Articolul 55 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se adaugă următorul alineat:
„Autoritatea împuternicită să facă numiri 
a fiecărei instituții introduce dispoziții 
specifice pentru a permite unei 



AM\897170RO.doc 11/23 PE486.090v01-00

RO

funcționare care se întoarce din concediul 
de maternitate să-și alăpteze copilul sau 
să pompeze laptele, oferindu-i în acest 
scop o scutire de cel puțin două ore pe zi.
Aceste dispoziții se aplică pentru fiecare zi 
de lucru cu normă întreagă. În cazul în 
care o funcționară lucrează cu normă 
redusă, această scutire din timpul de 
lucru pentru alăptare sau pomparea 
laptelui se reduce la minimum o oră.
Autoritatea împuternicită să facă numiri a 
fiecărei instituții asigură un mediu 
adecvat pentru alăptare sau pomparea 
laptelui.”;

Or. en

Amendamentul 25
Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 22 – litera aa (nouă)
Statutul Funcționarilor
Articolul 55a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2) primul paragraf, se 
adaugă următoarea literă:

„(ea) pentru îngrijirea unui copil de până 
la 12 ani, dacă reducerea timpului de 
lucru reprezintă maximum 5 % din timpul 
normal de lucru. În acest caz, 
remunerația funcționarului nu va fi 
redusă.”;

Or. en

Justificare

Creșterea timpului săptămânal de muncă la 40 de ore nu constituie o problemă 
insurmontabilă pentru majoritatea funcționarilor, însă cei care vor avea cel mai mult de 
suferit de pe urma acestei măsuri vor fi copiii funcționarilor (și ai celorlalți agenți), care vor 
fi nevoiți să petreacă încă o jumătate de oră la școală sau la un centru de îngrijire a copiilor, 
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pentru a-și aștepta tatăl sau mama. În temeiul acestui amendament, pentru această categorie 
de personal timpul săptămânal de muncă va crește nu la 40 de ore, ci la 38 de ore, grație 
unui program de lucru cu normă redusă, de 95 %, însă cu salariu integral.

Amendamentul 26
Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 22 – litera ba (nouă)
Statutul Funcționarilor
Articolul 55a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) introducerea unor modalități de 
lucru cu normă redusă pentru familiile 
monoparentale cu copii aflați în 
întreținere, pentru o mai bună conciliere 
a activității profesionale cu viața de 
familie;

Or. it

Amendamentul 27
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 22 – litera -aa (nouă)
Statutul Funcționarilor
Articolul 55a – alineatul (2) – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (2) primul paragraf, se 
adaugă următoarea literă:
„(ba) pentru îngrijirea unui copil de până 
la 14 ani, dacă reducerea timpului de 
lucru reprezintă maximum 5 % din timpul 
normal de lucru. În acest caz, nu se aplică 
articolul 3 din anexa IVa.”;

Or. en
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Amendamentul 28
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 26a (nou)
Statutul Funcționarilor
Articolul 58 – teza 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. La  articolul 58, a treia teză se 
înlocuiește cu următorul text:
„În cazul unei nașteri multiple sau 
premature sau în cazul nașterii unui 
copil cu handicap sau cu o boală gravă, 
durata concediului este de douăzeci și 
patru de săptămâni.”;

Or. en

Amendamentul 29
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 26a (nou)
Statutul Funcționarilor
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. Articolul 58 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 58
În afara concediilor prevăzute la 
articolul 57, funcționarii au dreptul, pe 
baza prezentării unui certificat medical, 
la un concediu de maternitate de 
douăzeci de săptămâni. Concediul de 
maternitate începe cel mai devreme cu 
șase săptămâni înainte de data probabilă 
a nașterii menționată în certificat și se 
încheie cel mai devreme la paisprezece 
săptămâni după data nașterii. În cazul 
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unei nașteri multiple sau premature sau 
în cazul nașterii unui copil cu handicap, 
durata concediului este de douăzeci și 
patru de săptămâni. În sensul prezentei 
dispoziții, nașterea prematură este 
nașterea care are loc înainte de sfârșitul 
celei de-a treizeci și patra săptămâni de 
sarcină.”;

Or. en

Amendamentul 30
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 26a (nou)
Statutul Funcționarilor
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. La articolul 58 se adaugă 
următoarele paragrafe:
„Costurile totale ale indemnizațiilor 
pentru concediul de maternitate, pentru 
toți funcționarii și membrii personalului, 
inclusiv pentru asistenții deputaților din 
Parlamentul European, sunt suportate din 
sistemul comun de asigurări sociale al 
instituțiilor, începând cu prima zi a 
acestui concediu.
Contractele de muncă ale funcționarilor 
și ale celorlalți membri ai personalului, 
inclusiv cele ale asistenților parlamentari 
acreditați, nu pot fi reziliate în timpul 
perioadei de sarcină. Contractele de 
muncă ale femeilor aflate în concediul de 
maternitate, inclusiv ale asistentelor 
parlamentare acreditate, nu pot fi reziliate 
înainte de sfârșitul concediului de 
maternitate.”;

Or. en
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Amendamentul 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 32 – litera aa (nouă)
Statutul Funcționarilor
Articolul 66a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alineatul (2) se modifică după cum 
urmează:
„(2) Rata taxei de solidaritate, care se 
aplică bazei menționate la alineatul (3), 
variază între 6 % și 12 %. Taxa de 
solidaritate nu se aplică de la gradul 
AST1 până la gradul AST3. Rata de 6 % 
se aplică de la gradul AST/AD 4 până la 
gradul AST/AD 9. Începând cu gradul 
AST 10/AD 10, rata crește progresiv, 
ajungând la 12 % pentru gradul AD 16.”;

Or. en

Amendamentul 32
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 32a (nou)
Statutul Funcționarilor
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

32a. Articolul 67 alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Alocația pentru creșterea copilului 
poate fi dublată printr-o decizie specială 
și motivată a autorității împuternicite să 
facă numiri luată pe baza documentelor 
medicale care atestă un handicap fizic 
sau o boală de lungă durată a copilului în 
cauză care constituie o sarcină dificilă 
pentru funcționar.”;
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Amendamentul 33
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 46a (nou)
Statutul Funcționarilor
Anexa V - articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

46a. Articolul 6 din anexa V se înlocuiește 
cu următorul text:
„Articolul 6
În afară de concediul anual, 
funcționarului i se poate acorda, la 
cerere, un concediu special. Mai ales 
cazurile prevăzute mai jos dau dreptul 
la acest concediu, în limitele următoare:
– căsătoria funcționarului: patru zile;
– mutarea funcționarului: până la două 
zile;
– boală gravă a soțului: până la trei zile;
– decesul soțului: patru zile;
– boală gravă a unei rude pe linie 
ascendentă: până la două zile;
– decesul unei rude pe linie ascendentă: 
două zile;
– căsătoria unui copil: două zile;
– nașterea unui copil: zece zile, care 
trebuie luate în cursul celor 14 
săptămâni ulterioare nașterii;
– nașterea unui copil cu handicap sau cu 
o boală gravă: douăzeci de zile, care 
trebuie luate în cursul celor 14 săptămâni 
ulterioare nașterii;
– decesul soției în cursul concediului de
maternitate: un număr de zile care 
corespunde perioadei restante din 
concediul de maternitate; în cazul în 
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care soția nu este funcționar, durata 
restantă a concediului de maternitate se 
stabilește prin aplicarea, prin analogie, a 
dispozițiilor articolului 58 din statut;
– boala gravă a unui copil: până la două 
zile;
– boală foarte gravă a unui copil atestată 
de un medic sau spitalizarea unui copil 
în vârstă de cel mult 12 ani: până la cinci 
zile;
– decesul unui copil: patru zile;
– adopția unui copil: douăzeci de 
săptămâni; douăzeci și patru de 
săptămâni în cazul adopției unui copil cu 
handicap.
Fiecare copil adoptat dă dreptul la o 
singură perioadă de concediu special, 
care se poate împărți între părinții 
adoptivi în cazul în care ambii sunt 
funcționari. Concediul nu se acordă 
decât în cazul în care soțul 
funcționarului exercită cel puțin o 
activitate remunerată cu jumătate de 
normă. În cazul în care soțul 
funcționarului nu lucrează în instituțiile 
Uniunii și beneficiază de un concediu 
similar, se deduce un număr 
corespunzător de zile din drepturile 
funcționarului.
Autoritatea împuternicită să facă numiri 
poate, dacă este necesar, să acorde un 
concediu special suplimentar în cazul în 
care legislația internă a țării în care are 
loc procedura de adopție și care nu este 
țara în care este angajat funcționarul 
care efectuează adopția impune șederea 
unuia sau a ambilor părinți adoptivi în 
țara respectivă.
Se acordă un concediu special de zece 
zile în cazul în care funcționarul nu are 
dreptul la concediul special total de 
douăzeci sau de douăzeci și patru de 
săptămâni în temeiul primei teze de la 
prezenta liniuță; acest concediu special 
suplimentar nu se acordă decât o 
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singură dată pentru fiecare copil 
adoptat.
În afară de aceasta, instituția poate 
acorda un concediu special în caz de 
perfecționare profesională, în limita 
prevăzută în programul de perfecționare 
profesională stabilit de instituție în 
aplicarea articolului 24a din statut.
În sensul prezentului articol, partenerul 
necăsătorit al unui funcționar este 
considerat soț al acestuia în cazul în care 
sunt îndeplinite primele trei condiții 
prevăzute la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din anexa VII.”;

Or. en

Amendamentul 34
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 19
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. la articolul 47, litera (a) se înlocuiește 
cu următorul text:

19. Articolul 47 se înlocuiește cu următorul 
text:

„Articolul 47
În afară de cazul încetării raporturilor 
de muncă ale agentului temporar ca 
urmare a decesului acestuia, contractul 
său de muncă poate înceta:

„la sfârșitul lunii în cursul căreia agentul 
împlinește vârsta de 65 de ani sau, în mod 
excepțional, la o dată stabilită în 
conformitate cu articolul 52 litera (b) 
paragraful al doilea din Statutul 
funcționarilor, sau”;

(a) la sfârșitul lunii în cursul căreia agentul 
împlinește vârsta de 65 de ani sau, după 
caz, la o dată stabilită în conformitate cu 
articolul 50c alineatul (2), sau”;

(b) în cazul contractelor pe perioadă 
determinată:
(i) la data stabilită în contract;
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(ii) la sfârșitul perioadei de preaviz 
prevăzute în contract, care îi oferă 
agentului sau instituției posibilitatea de a 
rezilia contractul înainte de termen. 
Perioada de preaviz nu poate fi mai mică 
de o lună pentru fiecare an lucrat, fiind 
de cel puțin o lună și cel mult trei luni. 
În cazul agentului temporar al cărui 
contract a fost reînnoit, perioada 
maximă este de șase luni. Cu toate 
acestea, perioada de preaviz nu poate 
începe în timpul sarcinii atestate în mod 
corespunzător printr-un certificat 
medical, al concediului de maternitate 
sau al unui concediu medical, cu condiția 
ca acesta din urmă să nu depășească trei 
luni. Pe de altă parte, perioada de 
preaviz se suspendă pe perioada sarcinii 
atestate în mod corespunzător printr-un 
certificat medical sau a acestor concedii, 
în limitele menționate anterior. În cazul 
în care contractul este reziliat de către 
instituție, agentul are dreptul la o 
indemnizație egală cu o treime din 
salariul său de bază pentru perioada 
cuprinsă între data la care îi încetează 
raporturile de muncă și data la care îi 
înceta contractul;
(iii) în cazul în care agentul nu mai 
îndeplinește condițiile stabilite la 
articolul 12 alineatul (2) litera (a) și sub 
rezerva aplicării derogării prevăzute la 
articolul menționat anterior. Atunci 
când nu se acordă această derogare, se 
aplică perioada de preaviz prevăzută la 
prezenta literă (b) punctul (ii) sau
(c) în cazul contractelor pe perioadă 
nedeterminată:
(i) la sfârșitul perioadei de preaviz 
prevăzute în contract, perioadă care nu 
poate fi mai mică de o lună pentru 
fiecare an lucrat, fiind de cel puțin o 
lună și de cel mult zece luni. Cu toate 
acestea, perioada de preaviz nu poate 
începe în timpul sarcinii atestate în mod 
corespunzător printr-un certificat 
medical, al concediului de maternitate 
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sau al unui concediu medical, cu condiția 
ca acesta din urmă să nu depășească trei 
luni. Pe de altă parte, perioada de 
preaviz se suspendă pe perioada sarcinii 
atestate în mod corespunzător printr-un 
certificat medical sau a acestor concedii, 
în limita menționată anterior;
(ii) în cazul în care agentul nu mai 
îndeplinește condițiile stabilite la 
articolul 12 alineatul (2) litera (a) și sub 
rezerva aplicării derogării prevăzute la 
articolul menționat anterior. Atunci 
când nu se acordă această derogare, se 
aplică perioada de preaviz prevăzută la 
prezenta literă (c) punctul (i).”;

Or. en

Amendamentul 35
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 19a (nou)
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene
Articolul 47 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. La articolul 47 litera (b), punctul (ii) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(ii) la sfârșitul perioadei de preaviz 
prevăzute în contract, care îi oferă 
agentului sau instituției posibilitatea de a 
rezilia contractul înainte de termen. 
Perioada de preaviz nu poate fi mai mică 
de o lună pentru fiecare an lucrat, fiind 
de cel puțin o lună și cel mult trei luni. 
În cazul agentului temporar al cărui 
contract a fost reînnoit, perioada 
maximă este de șase luni. Cu toate 
acestea, perioada de preaviz nu poate 
începe în timpul sarcinii atestate în mod 
corespunzător printr-un certificat 
medical, al concediului de maternitate 
sau al unui concediu medical, cu condiția 
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ca acesta din urmă să nu depășească trei 
luni. Pe de altă parte, perioada de 
preaviz se suspendă pe perioada sarcinii 
atestate în mod corespunzător printr-un 
certificat medical sau a acestor concedii, 
în limitele menționate anterior. În cazul 
în care contractul este reziliat de către 
instituție, agentul are dreptul la o 
indemnizație egală cu o treime din 
salariul său de bază pentru perioada 
cuprinsă între data la care îi încetează 
raporturile de muncă și data la care îi 
înceta contractul.”;

Or. en

Amendamentul 36
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 19b (nou)
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene
Articolul 47 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

19b. La articolul 47 litera (c), punctul (i) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(i) la sfârșitul perioadei de preaviz 
prevăzute în contract, perioadă care nu 
poate fi mai mică de o lună pentru 
fiecare an lucrat, fiind de cel puțin o 
lună și de cel mult zece luni. Cu toate 
acestea, perioada de preaviz nu poate 
începe în timpul sarcinii atestate în mod 
corespunzător printr-un certificat 
medical, al concediului de maternitate 
sau al unui concediu medical, cu condiția 
ca acesta din urmă să nu depășească trei 
luni. Pe de altă parte, perioada de 
preaviz se suspendă pe perioada sarcinii 
atestate în mod corespunzător printr-un 
certificat medical sau a acestor concedii, 
în limitele menționate anterior sau”;
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Amendamentul 37
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 33a (nou)
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene
Articolul 139 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. La articolul 139 alineatul (1), litera 
(d) se înlocuiește cu următorul text:
„(d) având în vedere faptul că 
raporturile profesionale dintre deputat 
și asistentul său parlamentar acreditat se 
bazează pe încredere, la expirarea 
preavizului stabilit în contract, care 
trebuie să confere asistentului 
parlamentar acreditat sau 
Parlamentului European, hotărând la 
solicitarea deputatului sau a deputaților 
în Parlamentul European pe care 
asistentul parlamentar acreditat 
respectiv a fost angajat să îi asiste, 
dreptul de reziliere a contractului
înainte de termen. Perioada de preaviz 
nu poate fi mai scurtă de o lună pentru 
fiecare an lucrat, fiind de cel puțin o 
lună și cel mult trei luni. Cu toate 
acestea, perioada de preaviz nu poate 
începe în timpul sarcinii atestate în mod 
corespunzător printr-un certificat 
medical, al concediului de maternitate 
sau al unui concediu medical, cu condiția 
ca acest concediu medical să nu 
depășească o perioadă de trei luni. Pe de 
altă parte, perioada de preaviz se 
suspendă pe perioada unei sarcini 
atestate în mod corespunzător printr-un 
certificat medical sau a acestor concedii, 
în limitele menționate anterior.”;

Or. en
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Amendamentul 38
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 33a (nou)
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene
Articolul 139 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. La articolul 139, litera (d) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(d) având în vedere faptul că 
raporturile profesionale dintre deputat 
și asistentul său parlamentar acreditat se 
bazează pe încredere, la expirarea 
preavizului stabilit în contract, care 
trebuie să confere asistentului 
parlamentar acreditat sau 
Parlamentului European, hotărând la 
solicitarea deputatului sau a deputaților 
în Parlamentul European pe care 
asistentul parlamentar acreditat 
respectiv a fost angajat să îi asiste, 
dreptul de reziliere a contractului 
înainte de termen. Perioada de preaviz 
nu poate fi mai scurtă de o lună pentru 
fiecare an lucrat, fiind de cel puțin o 
lună și cel mult trei luni. Cu toate 
acestea, perioada de preaviz nu poate 
începe în timpul sarcinii atestate în mod 
corespunzător printr-un certificat 
medical, al concediului de maternitate 
sau al unui concediu medical, cu condiția 
ca acest concediu medical să nu 
depășească o perioadă de trei luni. Pe de 
altă parte, perioada de preaviz se 
suspendă pe perioada unei sarcini 
atestate în mod corespunzător printr-un 
certificat medical sau a acestor concedii, 
în limitele menționate anterior.”;

Or. en


