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Predlog spremembe 14
Mikael Gustafsson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Enakost med spoloma in 
nediskriminacija sta temeljni vrednoti v 
delovanju institucij Unije, zato je treba 
doseči boljše ravnotežje med moškimi in 
ženskami v na vseh ravneh osebja. Razviti 
je treba učinkovitejše politike, s katerimi 
bi vplivali na zaposlovanje, usposabljanje 
in vsakodnevno delovanje v različnih 
institucijah, da bi uresničili cilje na 
področju enakosti med spoloma in 
nediskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Glede na sedanje gospodarske 
razmere, zaradi katerih je potrebna 
solidarnost med vsemi, morajo prispevati 
tudi uslužbenci Unije, in sicer tako, da so 
upoštevane razlike med nižjimi in višjimi 
razredi. Zato bi bilo treba uvesti 
„solidarnostno dajatev“, ki se uporablja 
postopoma za plače uradnikov od razreda 
AST 4 naprej, kot določajo ukrepi za 
uvedbo te dajatve.

Or. en



PE486.090v01-00 4/21 AM\897170SL.doc

SL

Predlog spremembe 16
Angelika Werthmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi demografskih sprememb in 
spreminjajoče se starostne strukture
prebivalstva je treba povišati upokojitveno 
starost, vendar je treba pri tem uporabiti 
prehodne ukrepe za že zaposlene uradnike 
in druge uslužbence Evropske unije. Ti 
prehodni ukrepi so potrebni zaradi 
spoštovanja pridobljenih pravic že 
zaposlenih uradnikov, ki so prispevali v 
fiktivni pokojninski sklad za uradnike 
Evropske unije.

(7) Demografske spremembe in 
spreminjajoča se starostna struktura
prebivalstva predstavljajo vedno večje 
breme za pokojninski sistem institucij 
Unije ter zahtevajo zvišanje upokojitvene 
starosti in znižanje letne odmerne stopnje 
pokojninskih pravic, vendar je treba pri 
tem uporabiti prehodne ukrepe za že 
zaposlene uradnike in druge uslužbence 
Evropske unije. Ti prehodni ukrepi so 
potrebni zaradi spoštovanja pridobljenih 
pravic že zaposlenih uradnikov, ki so 
prispevali v fiktivni pokojninski sklad za 
uradnike Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 17
Zita Gurmai

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu s splošno sprejeto aktuarsko 
prakso se zaradi zagotavljanja 
uravnoteženosti pokojninskih sistemov za 
izračun obrestnih mer in rasti plač 
uporabijo opazovanja v obdobju od 20 do 
40 let. Zato je treba drsečo sredino za 
obrestne mere in rast plač podaljšati na 30 
let z 8-letnim prehodnim obdobjem.

(9) V skladu s splošno sprejeto aktuarsko 
prakso se zaradi zagotavljanja 
uravnoteženosti pokojninskih sistemov za 
izračun obrestnih mer in rasti plač 
uporabijo opazovanja v obdobju od 20 do 
40 let. Zato je treba drsečo sredino za 
obrestne mere in rast plač podaljšati na 30
let z 8-letnim prehodnim obdobjem. Pri 
pokojninski reformi bi bilo treba 
upoštevati že obstoječo razliko v 
pokojninah med moškimi in ženskami ter 
potencialni učinek reforme na pokojnine 
žensk, zlasti tistih v najnižjih razredih.
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Predlog spremembe 18
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Prožna ureditev delovnega časa je 
bistveni element sodobne in učinkovite 
javne uprave, ki omogoča za družino 
prijazne delovne pogoje in ustrezno 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
institucijah. Zato je treba v Kadrovske 
predpise uvesti izrecno sklicevanje na to 
ureditev.

(15) Prožna ureditev delovnega časa je 
bistveni element sodobne in učinkovite 
javne uprave, ki omogoča za družino 
prijazne delovne pogoje in ustrezno 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
institucijah. Zato je treba v Kadrovske 
predpise uvesti izrecno sklicevanje na to 
ureditev, ki mora biti prožna glede 
osnovnega delovnega časa. Če organ za 
imenovanja vsake institucije uvede 
posebno ureditev, ki uradnicam po vrnitvi 
s porodniškega dopusta omogoča dojenje 
otroka, potrem bi bilo treba ta spregled pri 
delovnem času odšteti od veljavne prožne 
ureditve delovnega časa.

Or. en

Predlog spremembe 19
Barbara Matera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Prožna ureditev delovnega časa je 
bistveni element sodobne in učinkovite 
javne uprave, ki omogoča za družino 
prijazne delovne pogoje in ustrezno 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
institucijah. Zato je treba v Kadrovske 
predpise uvesti izrecno sklicevanje na to 
ureditev.

(15) Prožna ureditev delovnega časa, kot 
sta prožni delovni čas in delo na daljavo, 
je bistveni element sodobne in učinkovite 
javne uprave, ki omogoča za družino 
prijazne delovne pogoje, zlasti v primeru 
enostarševskih družin, in ustrezno 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
institucijah. Zato je treba v Kadrovske 
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predpise uvesti izrecno sklicevanje na to 
ureditev.

Or. it

Predlog spremembe 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -1 (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 1d – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. V prvem pododstavku člena 1d(1) se 
doda stavek:
„Zato so institucije dolžne zagotoviti, da 
40 % mest AD zasedajo ženske.“;

Or. en

Predlog spremembe 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 1d – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V drugem pododstavku člena 1d(1) se 
beseda „skupnost“ nadomesti s „skupnost 
in istospolna (partnerska) skupnost“.;

Or. en

Predlog spremembe 22
Astrid Lulling
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 Kadrovski predpisi
Člen 42a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. člen 42a se spremeni: 13. člen 42a se spremeni:

(a) v drugem stavku prvega odstavka se 
besedilo „sprejmejo institucije“ nadomesti 
s „sprejme organ za imenovanja vsake 
institucije“;

(a) prvi odstavek se nadomesti z 
naslednjim:

Uradnik ima za vsakega otroka pravico 
do šestmesečnega starševskega dopusta 
brez osnovne plače, ki ga mora izrabiti v 
prvih dvanajstih letih po rojstvu ali 
posvojitvi otroka. Za starše 
samohranilce, ki so kot taki priznani po 
splošnih izvedbenih predpisih, ki jih 
sprejmejo institucije, in starše 
vzdrževanih invalidnih otrok ali otrok s 
hudo boleznijo, kar potrdi uradni 
zdravnik, se trajanje dopusta lahko 
podvoji. Vsakokratni dopust ne sme biti 
krajši od enega meseca.

(b) v zadnjem stavku tretjega odstavka se 
beseda „prilagaja“ nadomesti s 
„posodablja“;

(b) tretji odstavek se nadomesti z 
naslednjim:

„Za starše samohranilce ali starše 
vzdrževanih invalidnih otrok ali otrok s 
hudo boleznijo, kar potrdi uradni 
zdravnik, iz prvega odstavka in za prve 
tri mesece starševskega dopusta, če ga 
izrabi oče med porodniškim dopustom 
ali eden od staršev takoj po 
porodniškem dopustu ali med ali takoj 
po dopustu ob posvojitvi, znaša 
nadomestilo 1.215,63 EUR mesečno ali 
50 % tega zneska, če je uradnik na 
dopustu s polovičnim časom. Znesek iz 
tega člena se prilagaja skladno z 
osebnimi prejemki“.

Or. en
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Predlog spremembe 23
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 
Kadrovski predpisi
Člen 42a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. člen 42a se spremeni: 13. člen 42 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 42a
(a) v drugem stavku prvega odstavka se 
besedilo „sprejmejo institucije“ nadomesti 
s „sprejme organ za imenovanja vsake 
institucije“;

Uradnik ima za vsakega otroka pravico 
do šestmesečnega starševskega dopusta 
brez osnovne plače, ki ga mora izrabiti v 
prvih dvanajstih letih po rojstvu ali 
posvojitvi otroka. Za starše 
samohranilce, ki so kot taki priznani po 
splošnih izvedbenih predpisih, ki jih 
sprejme organ za imenovanja vsake 
institucije, se trajanje dopusta lahko 
podvoji. Vsakokratni dopust ne sme biti 
krajši od enega meseca.

(b) v zadnjem stavku tretjega odstavka se 
beseda „prilagaja“ nadomesti s 
„posodablja“;

Med starševskim dopustom je uradnik 
še naprej vključen v sistem socialne 
varnosti; še naprej pridobiva 
pokojninske pravice, otroški dodatek in 
dodatek za šolanje. Ohrani svoje 
delovno mesto in je še naprej upravičen 
do povišanja v stopnji ali napredovanja 
v razredu. Dopust lahko izrabi tako, da 
ne dela ali da dela s polovičnim delovnim 
časom. Kadar izrabi dopust tako, da 
dela s polovičnim delovnim časom, se 
njegovo trajanje, predvideno v prvem 
odstavku, podvoji. Med dopustom je 
uradnik upravičen do nadomestila v 
višini 911,73 EUR mesečno ali do 50 % 
tega zneska, če dopust izrabi tako, da 
dela s polovičnim delovnim časom, ne 
sme pa opravljati nobenega 
pridobitnega dela. Celoten prispevek za 
socialno varnost, predviden v členih 72 
in 73, plača institucija in se izračuna na 
podlagi uradnikove osnovne plače. V 
primeru dopusta za polovični čas se ta 
določba uporablja le za razliko med celo 
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osnovno plačo in sorazmerno znižano 
osnovno plačo. Za del osnovne plače, ki 
ga uradnik dejansko prejema, se njegov 
prispevek izračuna tako, da se uporabi 
enak odstotek, kot če bil zaposlen za 
poln delovni čas.
Za starše samohranilce iz prvega 
odstavka in za prve tri mesece 
starševskega dopusta, če ga izrabi oče 
med porodniškim dopustom ali eden od 
staršev takoj po porodniškem dopustu 
ali med ali takoj po dopustu ob 
posvojitvi, znaša nadomestilo 1.215,63 
EUR mesečno ali 50 % tega zneska, če je 
uradnik na dopustu s polovičnim časom.
Starševski dopust se lahko podaljša za 
nadaljnjih šest mesecev, pri čemer je 
nadomestilo omejeno na 50 % zneska iz 
drugega odstavka. Za starše samohranilce 
iz prvega pododstavka se lahko starševski 
dopust podaljša za nadaljnjih dvanajst 
mesecev, pri čemer je nadomestilo 
omejeno na 50 % zneska iz tretjega 
odstavka.
Znesek iz tega člena se prilagaja skladno 
z osebnimi prejemki.“;

Or. en

Predlog spremembe 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 21 – točka d (a) (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 55 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) doda se naslednji odstavek:
„Organ za imenovanja vsake institucije 
uvede posebno ureditev, s katero bodo 
imele uradnice, ki so se vrnile s 
porodniškega dopusta, na voljo najmanj 
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dve uri na dan za dojenje ali črpanje 
mleka.
Ta ureditev velja za vsak polni delovni 
dan v službi. Če uradnica dela za krajši 
čas, se čas za dojenje ali črpanje mleka 
skrajša na najmanj eno uro.
Organ za imenovanja vsak institucije 
zagotovi ustrezno okolje za dojenje ali 
črpanje mleka.“;

Or. en

Predlog spremembe 25
Zita Gurmai

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 22 – točka (a a) (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 55 a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V prvemu pododstavku odstavka 2 se 
doda naslednja točka:

„(ea) za vzgojo in varstvo otroka, mlajšega 
od 12 let, če se delovni čas skrajša za 
največ 5 % običajnega delovnega časa. V 
tem primeru se osebni prejemek uradnika 
ne zmanjša.“;

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje delovnega časa na 40 ur za večino uradnikov ne predstavlja velikega problema, 
ta ukrep pa bo najbolj prizadel otroke uradnikov (in drugih uslužbencev), ki bodo morali v 
šoli ali vrtcu ostati pol ure dlje in počakati na očeta ali mamo. S tem predlogom spremembe 
se bo za to posebno skupino osebja tedenski delovni čas podaljšal na 38 ur in ne na 40 ur, in 
sicer zaradi ureditve skrajšanega 95-odstotnega delovnega časa s polno plačo.

Predlog spremembe 26
Barbara Matera
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 22 – točka (b a) (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 55a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) da se boljše uskladijo delo in 
družinske obveznosti, se za enostarševske 
družine uvedejo oblike skrajšanega 
delovnega časa;

Or. it

Predlog spremembe 27
Silvana Koch-Mehrin

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 22 – točka (-aa) (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 55a – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) prvemu pododstavku odstavka 2 se 
doda naslednja točka:
(ba) za vzgojo in varstvo otroka, mlajšega 
od 14 let, če se delovni čas skrajša za 
največ 5 % običajnega delovnega časa. V 
tem primeru se člen 3 Priloge IVa ne 
uporablja.“;

Or. en

Predlog spremembe 28
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 26 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 58 – tretji stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26a. v členu 58 se tretji stavek nadomesti z 
naslednjim:
V primeru več hkrati rojenih otrok ali 
prezgodnjega poroda ali rojstva 
invalidnega otroka ali otroka s hudo 
boleznijo traja štiriindvajset tednov.

Or. en

Predlog spremembe 29
Silvana Koch-Mehrin

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 26 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26a. Člen 58 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 58
Uradnice imajo poleg dopusta, 
predvidenega v členu 57, ob predložitvi 
zdravniškega potrdila pravico do 
dvajsetih tednov porodniškega dopusta. 
Porodniški dopust se ne sme začeti prej 
kot šest tednov pred predvidenim 
datumom poroda, razvidnim iz potrdila, 
in ne končati prej kot štirinajst tednov 
po datumu poroda. V primeru več 
hkrati rojenih otrok ali prezgodnjega 
poroda ali rojstva prizadetega otroka 
traja 24 tednov. Prezgodnje rojstvo za 
namene te določbe je rojstvo pred 
koncem štiriintridesetega tedna 
nosečnosti.“;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Mikael Gustafsson

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 26 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26a. členu 58 se dodata naslednja 
odstavka:
„Vse stroške za plačila porodniškega 
dopusta za vse uradnike in uslužbence, 
tudi pomočnike poslancev Evropskega 
parlamenta, pokriva skupni sistem 
institucij za socialno varnost od prvega 
dne takega dopusta. 
Med nosečnostjo se ne sme prekiniti 
pogodb uradnic in drugih uslužbenk, tudi 
akreditiranih parlamentarnih pomočnic. 
Ženskam na porodniškem dopustu, tudi 
akreditiranim parlamentarnim 
pomočnicam se do konca porodniškega 
dopusta ne sme prekiniti pogodb.“;

Or. en

Predlog spremembe 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 32 – točka (a a) (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 66a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) odstavek 2 se spremeni:
'2. Stopnja te solidarnostne dajatve, ki se 
odmeri od osnove, določene v 
odstavku 3, je najmanj 6 % in največ 
12 %. Za razrede od AST 1 do AST 3 se 
solidarnostna dajatev ne uporablja. Za 
razrede od AST/AD 4 do AST/AD 9 se 
uporablja stopnja 6 %. Za razrede od 
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AST 10/AD 10 stopnja progresivno 
narašča do 12 % za razred AD 16.“;

Or. en

Predlog spremembe 32
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 32 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

32a. Člen 67(3) se spremeni tako, da se 
glasi:
'3. S posebnim obrazloženim sklepom 
organa za imenovanja se otroški dodatek 
lahko podvoji na podlagi medicinske 
dokumentacije, iz katere je razvidno, da 
je otrok invalid ali ima dolgotrajno 
bolezen, ki predstavlja veliko breme za 
uradnika.“;

Or. en

Predlog spremembe 33
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 46 a (novo)
Kadrovski predpisi
Priloga V – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Člen 6 Priloge V se nadomesti z 
naslednjim:
„Člen 6
Poleg letnega dopusta lahko uradnik na 
svojo prošnjo dobi tudi izredni dopust. 
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Izredni dopust se odobri zlasti v 
naslednjih primerih:
– poroka uradnika: štiri dni;
– sprememba uradnikovega 
prebivališča: do dva dni;
– huda bolezen zakonca: do tri dni;
– smrt zakonca: štiri dni;
– huda bolezen prednika v ravni črti: do 
dva dni;
– smrt sorodnika v ravni črti: dva dni;
– poroka otroka: dva dni;
– rojstvo otroka: 10 dni, ki jih je treba 
izrabiti v štirinajstih tednih po rojstvu;
–rojstvo invalidnega ali hudo bolnega 
otroka: 20 dni, ki jih je treba izrabiti v 
štirinajstih tednih po rojstvu;
– smrt matere na porodniškem dopustu: 
število dni, ki ustreza preostalemu 
porodniškemu dopustu; če umrla žena ni 
uradnica, se preostali porodniški dopust 
določi s smiselno uporabo določb člena 
58 Kadrovskih predpisov;
– huda bolezen otroka: do dva dni;
–zelo huda bolezen otroka, ki jo potrdi 
zdravnik, ali hospitalizacija otroka, 
starega 12 let ali manj: do pet dni;
– smrt otroka: štiri dni;
– posvojitev otroka: 20 tednov, ki se v 
primeru posvojitve invalidnega otroka 
povišajo na 24 tednov:
Za vsakega posvojenega otroka se dobi 
le en izredni dopust, ki si ga lahko 
razdelita oba posvojitelja, če sta 
uradnika. Dodeli se samo, če ima 
uradnikova žena zaposlitev ali delo s 
vsaj polovičnim delovnim časom. Če 
zakonec dela izven institucij Unije in ima 
pravico do primerljivega dopusta, se od 
uradnikove upravičenosti odšteje 
ustrezno število dni.
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V nujnih primerih lahko organ za 
imenovanja dodeli dodatni izredni 
dopust, kadar nacionalna zakonodaja 
države, v kateri teče postopek 
posvojitve, ki ni država zaposlitve 
uradnika posvojitelja, zahteva bivanje 
enega ali obeh posvojiteljev.
10-dnevni izredni dopust se dodeli, če 
uradnik nima pravice do polnega 
izrednega 20 ali 24 tedenskega dopusta 
zaradi razlogov iz prvega stavka te 
alinee; ta izredni dopust se za vsakega 
posvojenega otroka dodeli samo enkrat.
Institucija lahko odobri tudi izredni 
dopust zaradi nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja v okvirih, predvidenih 
v programu nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, ki ga pripravi na 
podlagi člena 24a Kadrovskih predpisov.
"Neporočeni partner uradnika se za 
namene tega člena šteje kot zakonec, 
kadar so izpolnjeni prvi trije pogoji iz 
člena 1(2)(c) Priloge VII.";

Or. en

Predlog spremembe 34
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 19
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19. točka (a) člena 47 se nadomesti z 
naslednjim:

19. člen 47 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 47
Delovno razmerje začasnega uslužbenca 
preneha zaradi smrti in:

„ob koncu meseca, v katerem uslužbenec 
dopolni 65 let starosti ali, izjemoma, na 
datum, določen v skladu z drugim 
pododstavkom člena 52(b) Kadrovskih 

(a) ob koncu meseca, v katerem uslužbenec 
dopolni 65 let starosti, ali, če je primerno, 
na datum, določen v skladu s členom 
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predpisov, ali“; 50c(2); ali

(b) pri pogodbi o zaposlitvi za določen 
čas:
(i) na datum, naveden v pogodbi;
(ii) ob koncu odpovednega roka, 
navedenega v pogodbi, ki daje 
uslužbencu ali instituciji možnost 
zgodnejšega prenehanja. Odpovedni rok 
ne sme biti krajši od enega meseca za 
leto delovne dobe, ob upoštevanju 
najkrajšega roka enega meseca in 
najdaljšega roka treh mesecev. Za 
začasne uslužbence z obnovljeno 
pogodbo je najdaljši rok šest mesecev. 
Vendar odpovedni rok ne sme začeti teči 
med nosečnostjo, potrjeno z zdravniškim 
potrdilom, med porodniškim ali 
bolniškim dopustom, če ta ne traja dlje 
od treh mesecev. Razen tega se 
odpovedni rok ob upoštevanju zgoraj 
navedenih omejitev prekine med 
nosečnostjo, potrjeno z zdravniškim 
potrdilom, porodniškim ali bolniškim 
dopustom. Če institucija razdre 
pogodbo, ima uslužbenec pravico do 
nadomestila v višini ene tretjine njegove 
osnovne plače za obdobje med datumom 
prenehanja dela in datumom 
prenehanja veljavnosti pogodbe;
(iii) kadar uslužbenec ne izpolnjuje več 
pogojev iz člena 12(2), točka (a), ob 
upoštevanju po navedeni določbi možne 
dovoljene izjeme. Če se izjema ne 
odobri, se uporabi odpovedni rok iz 
podtočke (ii) te točke (b); ali
(c) pri pogodbi za nedoločen čas:
(i) ob koncu odpovednega roka, 
določenega v pogodbi; odpovedni rok ne 
sme biti krajši od enega meseca za vsako 
dopolnjeno leto delovne dobe, pri čemer 
je najkrajši rok tri in najdaljši deset 
mesecev. Vendar odpovedni rok ne sme 
začeti teči med nosečnostjo, potrjeno z 
zdravniškim potrdilom, med porodniškim 
ali bolniškim dopustom, če ta ne traja 
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dlje od treh mesecev. Odpovedni rok se 
med nosečnostjo, potrjeno z zdravniškim 
potrdilom, porodniškim ali bolniškim 
dopustom prekine z upoštevanjem 
zgoraj navedenih omejitev; ali
(ii) kadar uslužbenec ne izpolnjuje več 
pogojev iz člena 12(2), točka (a), ob 
upoštevanju po navedeni določbi možne 
dovoljene izjeme. Če se izjema ne 
odobri, se uporabi odpovedni rok iz 
podtočke (i) te točke (c).";

Or. en

Predlog spremembe 35
Silvana Koch-Mehrin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 19 a (novo)
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 47 – točka (b) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19a. V členu 47 se točka (b)(ii) nadomesti 
z:
„(ii) ob koncu odpovednega roka, 
navedenega v pogodbi, ki daje 
uslužbencu ali instituciji možnost 
zgodnejšega prenehanja. Odpovedni rok 
ne sme biti krajši od enega meseca za 
leto delovne dobe, ob upoštevanju 
najkrajšega roka enega meseca in 
najdaljšega roka treh mesecev. Za 
začasne uslužbence z obnovljeno 
pogodbo je najdaljši rok šest mesecev. 
Vendar odpovedni rok ne sme začeti teči 
med nosečnostjo, ustrezno potrjeno z 
zdravniškim potrdilom, med porodniškim 
ali bolniškim dopustom, če ta ne traja 
dlje od treh mesecev. Razen tega se 
odpovedni rok ob upoštevanju zgoraj 
navedenih omejitev prekine med 
nosečnostjo, ustrezno potrjeno z 
zdravniškim potrdilom, porodniškim ali 
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bolniškim dopustom. Če institucija 
razdre pogodbo, ima uslužbenec pravico 
do nadomestila v višini ene tretjine 
njegove osnovne plače za obdobje med 
datumom prenehanja dela in datumom 
prenehanja veljavnosti pogodbe.“;

Or. en

Predlog spremembe 36
Silvana Koch-Mehrin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 19 b (novo)
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 47 – točka (c) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19b. točka (c)(i) člena 47 se nadomesti z:
„(i) ob koncu odpovednega roka, 
določenega v pogodbi; odpovedni rok ne 
sme biti krajši od enega meseca za vsako 
dopolnjeno leto delovne dobe, pri čemer 
je najkrajši rok tri in najdaljši deset 
mesecev. Vendar odpovedni rok ne sme 
začeti teči med nosečnostjo, ustrezno 
potrjeno z zdravniškim potrdilom, med 
porodniškim ali bolniškim dopustom, če 
ta ne traja dlje od treh mesecev. 
Odpovedni rok se med nosečnostjo, 
potrjeno z zdravniškim potrdilom, 
porodniškim ali bolniškim dopustom 
prekine z upoštevanjem zgoraj 
navedenih omejitev; ali“;

Or. en

Predlog spremembe 37
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 33 a (novo)
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Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 139 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33a. točka (d) člena 139(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„(d) ob upoštevanju dejstva, da je 
zaupanje temelj službenega odnosa med 
poslancem in njegovim akreditiranim 
parlamentarnim pomočnikom, ob koncu 
odpovednega roka, navedenega v 
pogodbi, ki daje akreditiranemu 
parlamentarnemu pomočniku ali 
Evropskemu parlamentu možnost 
zgodnejšega prenehanja na zahtevo 
poslanca ali poslancev Evropskega 
parlamenta, za pomoč katerim je bil 
akreditirani parlamentarni pomočnik 
zaposlen. Odpovedni rok ne sme biti 
krajši od enega meseca za leto delovne 
dobe, ob upoštevanju najkrajšega roka 
enega meseca in najdaljšega roka treh 
mesecev. Vendar odpovedni rok ne sme 
začeti teči med nosečnostjo, ustrezno 
potrjeno z zdravniškim potrdilom, med 
porodniškim ali bolniškim dopustom, če 
ta ne traja dlje od treh mesecev. Razen 
tega se odpovedni rok ob upoštevanju 
zgoraj navedenih omejitev prekine med 
nosečnostjo, ustrezno potrjeno z 
zdravniškim potrdilom, porodniškim ali 
bolniškim dopustom;

Or. en

Predlog spremembe 38
Silvana Koch-Mehrin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 33 a (novo)
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 139 – odstavek 1 – točka (d)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33a. Točka (d) člena 139 se nadomesti z 
naslednjim:
'(d) ob upoštevanju dejstva, da je 
zaupanje temelj službenega odnosa med 
poslancem in njegovim akreditiranim 
parlamentarnim pomočnikom, ob koncu 
odpovednega roka, navedenega v 
pogodbi, ki daje akreditiranemu 
parlamentarnemu pomočniku ali 
Evropskemu parlamentu možnost 
zgodnejšega prenehanja na zahtevo 
poslanca ali poslancev Evropskega 
parlamenta, za pomoč katerim je bil 
akreditirani parlamentarni pomočnik 
zaposlen. Odpovedni rok ne sme biti 
krajši od enega meseca za leto delovne 
dobe, ob upoštevanju najkrajšega roka 
enega meseca in najdaljšega roka treh 
mesecev. Odpovedni rok ne sme začeti 
teči med nosečnostjo, ustrezno potrjeno z 
zdravniškim potrdilom, med porodniškim 
ali bolniškim dopustom, če ta ne traja 
dlje od treh mesecev. Razen tega se 
odpovedni rok ob upoštevanju zgoraj 
navedenih omejitev prekine med 
nosečnostjo, potrjeno z zdravniškim 
potrdilom, porodniškim ali bolniškim 
dopustom;

Or. en


