
AM\897170SV.doc PE486.090v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2011/0455(COD)

03.04.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
14 - 38

Förslag till yttrande
Silvana Koch-Mehrin
(PE483.788v01-00)

Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen

Förslag till förordning
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))



PE486.090v01-00 2/22 AM\897170SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\897170SV.doc 3/22 PE486.090v01-00

SV

Ändringsförslag 14
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Jämställdhet och icke-diskriminering 
utgör centrala värden för arbetet inom 
EU-institutionerna, och en bättre 
könsfördelning måste uppnås bland 
personalen på samtliga nivåer. För att 
uppnå målen om jämställdhet och icke-
diskriminering måste effektivare 
strategier utarbetas för rekryteringen, 
utbildningen och arbetet vid de olika 
institutionerna.

Or. en

Ändringsförslag 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Med tanke på den ekonomiska 
situation som råder och som kräver att 
alla visar solidaritet, måste även 
EU-tjänstemännen bidra, vilket bör ske på 
ett sätt som tar hänsyn till skillnaderna 
mellan de lägre och högre lönegraderna. I 
detta syfte bör det införas en 
solidaritetsavgift som tillämpas 
progressivt på lönerna för tjänstemän i 
lönegrad AST 4 och uppåt, i enlighet med 
bestämmelserna om genomförandet av 
avgiften.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Angelika Werthmann

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De demografiska förändringarna och 
den ändrade åldersstrukturen hos den 
berörda befolkningen förutsätter att 
pensionsåldern höjs. Övergångsåtgärder 
bör dock tillämpas på Europeiska 
unionens tjänstemän och övriga anställda 
som redan är i tjänst. Dessa 
övergångsåtgärder är nödvändiga för att 
respektera de rättigheter som förvärvats av 
tjänstemän som redan är i tjänst, eftersom 
de har betalat in avgifter till den fiktiva 
pensionsfonden för Europeiska unionens 
tjänstemän.

(7) De demografiska förändringarna och 
den ändrade åldersstrukturen hos den 
berörda befolkningen innebär att 
EU-institutionernas pensionssystem 
belastas alltmer, och därför måste 
pensionsåldern höjas och 
pensionsrättigheternas årliga 
utvecklingstakt minskas, emellertid med
övergångsåtgärder för redan anställda
tjänstemän. Dessa övergångsåtgärder är 
nödvändiga för att respektera de rättigheter 
som förvärvats av tjänstemän som redan är 
i tjänst, eftersom de har betalat in avgifter 
till den fiktiva pensionsfonden för 
Europeiska unionens tjänstemän.

Or. en

Ändringsförslag 17
Zita Gurmai

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Enligt gängse försäkringsteknisk praxis 
bör tidigare noteringar under en period på 
20–40 år användas för räntesatserna och 
löneutvecklingen för att balans ska uppnås 
i pensionssystemen. Det glidande 
medelvärdet för räntesatser och 
löneutveckling bör därför ökas till 30 år, 
med en övergångsperiod på 8 år.

(9) Enligt gängse försäkringsteknisk praxis 
bör tidigare noteringar under en period på 
20–40 år användas för räntesatserna och 
löneutvecklingen för att balans ska uppnås 
i pensionssystemen. Det glidande 
medelvärdet för räntesatser och 
löneutveckling bör därför ökas till 30 år, 
med en övergångsperiod på 8 år. Reformen 
av pensionssystemet bör ta hänsyn till de 
befintliga skillnaderna mellan 
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pensionerna för kvinnor och för män och 
de konsekvenser som denna reform kan 
komma att få för pensionerna för kvinnor, 
särskilt kvinnor i de lägre lönegraderna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Flexibla arbetstidslösningar är ett 
viktigt inslag i en modern och effektiv 
offentlig offentlig förvaltning, eftersom de 
möjliggör familjevänliga arbetsvillkor och 
en lämplig könsfördelning inom 
institutionerna. Det är därför nödvändigt att 
införa en uttrycklig hänvisning till dessa 
arrangemang i tjänsteföreskrifterna.

(15) Flexibla arbetstidslösningar är ett 
viktigt inslag i en modern och effektiv 
offentlig förvaltning, eftersom de 
möjliggör familjevänliga arbetsvillkor och 
en lämplig könsfördelning inom 
institutionerna. Det är därför nödvändigt att 
i tjänsteföreskrifterna införa en uttrycklig 
hänvisning till dessa arrangemang, som bör 
vara flexibla när det gäller den kontorstid 
som inte ska omfattas av de flexibla 
arbetstidslösningarna. Om varje 
institutions tillsättningsmyndighet inför 
särskilda regler som ger en tjänsteman 
som återvänder från sin mammaledighet 
möjlighet att fortsätta att amma sitt barn, 
ska den tid som vederbörande har rätt att i 
detta syfte lämna arbetsplatsen dras ifrån 
den tid som omfattas av de tillämpliga 
flexibla arbetstidslösningarna.

Or. en

Ändringsförslag 19
Barbara Matera

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Flexibla arbetstidslösningar är ett 
viktigt inslag i en modern och effektiv 
offentlig offentlig förvaltning, eftersom de 
möjliggör familjevänliga arbetsvillkor och 
en lämplig könsfördelning inom 
institutionerna. Det är därför nödvändigt att 
införa en uttrycklig hänvisning till dessa 
arrangemang i tjänsteföreskrifterna.

(15) Flexibla arbetstidslösningar såsom 
flextid och distansarbete är ett viktigt 
inslag i en modern och effektiv offentlig 
förvaltning, eftersom de möjliggör 
familjevänliga arbetsvillkor, särskilt för 
ensamstående föräldrar, och en lämplig
könsfördelning inom institutionerna. Det är 
därför nödvändigt att införa en uttrycklig 
hänvisning till dessa arrangemang i 
tjänsteföreskrifterna.

Or. it

Ändringsförslag 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 1d – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 1d.1 första stycket ska 
följande mening läggas till:
”I detta syfte ska institutionerna vara 
skyldiga att se till att 40 % av alla 
AD-tjänster innehas av kvinnor.”

Or. en

Ändringsförslag 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 1d – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 1d.1 andra stycket ska frasen 
”andra samlevnadsformer än äktenskap” 
ersättas med ”andra samlevnadsformer 
än äktenskap liksom äktenskap och andra 
samlevnadsformer mellan två personer av 
samma kön”.

Or. en

Ändringsförslag 22
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 42a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Artikel 42a ska ändras på följande sätt: 13. Artikel 42a ska ändras på följande sätt:

(a) I första stycket andra meningen ska 
”institutionerna” ersättas med ”varje 
institutions tillsättningsmyndighet”.

(a) Det första stycket ska ersättas med 
följande:

”Tjänstemän ska för varje barn ha rätt 
till högst sex månaders föräldraledighet 
utan grundlön, som måste tas ut inom 
tolv år från barnets födelse eller 
adoption. Denna ledighet kan fördubblas 
för ensamstående föräldrar som 
uppfyller de krav som fastställs i de 
allmänna genomförandebestämmelser 
som institutionerna ska anta och för 
föräldrar till underhållsberättigade barn 
som har ett funktionshinder eller en av 
institutionens förtroendeläkare bekräftad 
allvarlig sjukdom. Ledigheten kan tas ut i 
omgångar med minst en månad åt 
gången.”

(b) I tredje stycket sista meningen ska 
”anpassas” ersättas med ”uppdateras”.

(b) Tredje stycket ska ersättas med 
följande:
”Ersättningen ska vara 1 215,63 euro i 
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månaden, eller halva det beloppet vid 
halv ledighet, för ensamstående 
föräldrar och föräldrar till 
underhållsberättigade barn som har ett 
funktionshinder eller en av institutionens 
förtroendeläkare bekräftad allvarlig 
sjukdom enligt första stycket och under 
föräldraledighetens tre första månader 
när denna tas ut av fadern under 
mammaledigheten eller av endera 
föräldern omedelbart efter 
mammaledigheten eller under eller 
omedelbart efter adoptionsledigheten. 
De belopp som nämns i denna artikel ska
anpassas på samma sätt som lönen.”

Or. en

Ändringsförslag 23
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 42a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Artikel 42a ska ändras på följande sätt: 13. Artikel 42a ska ersättas med följande:

”Artikel 42a
(a) I första stycket andra meningen ska 
”institutionerna” ersättas med ”varje 
institutions tillsättningsmyndighet”.

Tjänstemän ska för varje barn ha rätt 
till högst sex månaders föräldraledighet 
utan grundlön, som måste tas ut inom 
tolv år från barnets födelse eller 
adoption. Denna ledighet kan fördubblas 
för ensamstående föräldrar som 
uppfyller de krav som fastställts i de 
allmänna genomförandebestämmelser 
som antagits av varje institutions 
tillsättningsmyndighet. Ledigheten kan 
tas ut i omgångar med minst en månad 
åt gången.

(b) I tredje stycket sista meningen ska 
”anpassas” ersättas med ”uppdateras”.

Under föräldraledigheten ska
tjänstemannen förbli ansluten till 
socialförsäkringssystemet och fortsätta 
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att förvärva pensionsrättigheter och ha 
kvar barntillägg och utbildningstillägg. 
Tjänstemannen ska ha kvar sin tjänst 
och sin rätt att placeras i en högre 
löneklass eller lönegrad. Ledigheten kan 
tas ut som hel eller halv ledighet. Vid 
halv ledighet ska den maxtid som avses i 
första stycket fördubblas. Under hel 
ledighet ska tjänstemannen ha rätt till en 
ersättning på 911,73 euro i månaden och 
vid halv ledighet halva det beloppet, men 
får inte bedriva någon annan 
förvärvsverksamhet. Hela 
socialförsäkringsavgiften enligt 
artiklarna 72 och 73 ska betalas av 
institutionen och beräknas på 
tjänstemannens grundlön. Vid halv 
ledighet ska denna bestämmelse dock 
bara tillämpas på skillnaden mellan hela 
grundlönen och den proportionellt 
minskade grundlönen. Den avgift som 
tjänstemannen ska betala på den del av 
grundlönen som betalas ut ska beräknas 
med samma procentsats som om han 
eller hon arbetade heltid.
Ersättningen ska vara 1 1215,63 euro i 
månaden, eller halva det beloppet vid 
halv ledighet, för ensamstående 
föräldrar enligt första stycket och under 
föräldraledighetens tre första månader 
när denna tas ut av fadern under 
mammaledigheten eller av endera 
föräldern omedelbart efter 
mammaledigheten eller under eller 
omedelbart efter adoptionsledigheten.
Föräldraledigheten kan förlängas med 
ytterligare sex månader, varvid 
ersättningen ska uppgå till endast halva 
det belopp som avses i andra stycket. För 
de ensamstående föräldrar som avses i 
första stycket kan ledigheten förlängas 
med ytterligare tolv månader, varvid 
ersättningen ska uppgå till endast halva 
det belopp som avses i tredje stycket.
De belopp som nämns i denna artikel ska
anpassas på samma sätt som lönen.”
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Or. en

Ändringsförslag 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led da (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 55 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Följande stycke ska läggas till:
”Varje institutions tillsättningsmyndighet 
ska införa särskilda regler som ger en 
tjänsteman som återvänder från sin 
mammaledighet möjlighet att fortsätta att 
amma sitt barn eller pumpa bröstmjölk, 
genom att vederbörande ges rätt att lämna 
arbetsplatsen under minst två timmar per 
dag.
Dessa regler ska gälla samtliga heldagar 
som vederbörande arbetar. För en 
tjänsteman som har kortare arbetsdagar 
ska den tid som vederbörande får lämna 
arbetsplatsen för att amma eller pumpa 
bröstmjölk reduceras till minst en timme.
Varje institutions tillsättningsmyndighet 
ska se till att det finns lokaler som kan 
användas vid amning eller 
bröstmjölkpumpning.”

Or. en

Ändringsförslag 25
Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led aa (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 55a– punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)



AM\897170SV.doc 11/22 PE486.090v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 2 första stycket ska följande 
led läggas till:

”ea) För att ta hand om ett barn som är 
högst 12 år om förkortningen av 
arbetstiden inte överskrider 5 % av den 
normala arbetstiden. I det fallet ska 
tjänstemannens ersättning inte minskas.”

Or. en

Motivering

För de flesta tjänstemän innebär det inte något enormt problem att arbetstiden utökas till 
40 timmar i veckan. De som kommer att bli mest lidande av denna åtgärd är snarare 
tjänstemännens (och de övriga anställdas) barn, som kommer att behöva vänta en halvtimme 
längre i skolan eller på daghemmet på att bli hämtade av sin mamma eller pappa. Med denna 
ändring ska just denna grupp tjänstemän få sin arbetstid utökad till 38 timmar i veckan i 
stället för 40 timmar i veckan, tack vare en 95-procentig deltid med full lön.

Ändringsförslag 26
Barbara Matera

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led ba (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 55a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) införa olika former av deltidsarbete 
för att ensamstående föräldrar med 
underhållsberättigade barn lättare ska 
kunna kombinera arbetslivet med 
familjelivet,

Or. it

Ändringsförslag 27
Silvana Koch-Mehrin



PE486.090v01-00 12/22 AM\897170SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led -aa (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 55a– punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) I punkt 2 första stycket ska följande 
led läggas till:
”ba) För att ta hand om ett barn som är 
yngre än 14 år om förkortningen av 
arbetstiden inte överskrider 5 % av den 
normala arbetstiden. I så fall ska artikel 3 
i bilaga IVa inte tillämpas.”

Or. en

Ändringsförslag 28
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 58 – mening 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a. I artikel 58 ska tredje meningen 
ersättas med följande:
”Vid flerbarns- eller förtidsbörd, eller 
om det nyfödda barnet har ett 
funktionshinder eller en allvarlig 
sjukdom, ska ledigheten vara 
tjugofyra veckor.”

Or. en

Ändringsförslag 29
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
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Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a. Artikel 58 ska ersättas med följande:
”Artikel 58
Förutom ledighet enligt artikel 57 ska
tjänstemän mot uppvisande av 
läkarintyg ha rätt till tjugo veckors 
mammaledighet. Mammaledigheten får 
påbörjas tidigast sex veckor före 
beräknad nedkomst enligt läkarintyget 
och ska upphöra tidigast fjorton veckor 
efter nedkomsten. Vid flerbarns- eller 
förtidsbörd, eller om det nyfödda barnet 
har ett funktionshinder, ska ledigheten 
vara tjugofyra veckor. Vid 
tillämpningen av denna bestämmelse 
avses med förtidsbörd en födelse före 
slutet av den 34:e graviditetsveckan.”

Or. en

Ändringsförslag 30
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a. I artikel 58 ska följande stycken 
läggas till:
”Den totala kostnaden för 
mammaledighetersättning som betalas till 
tjänstemän och övriga anställda, 
inbegripet assistenterna till 
Europaparlamentets ledamöter, ska från 
och med den första dagen av denna 
ledighet bäras av institutionernas 
gemensamma socialförsäkringssystem.
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Anställningskontrakt för tjänstemän och 
övriga anställda, inbegripet ackrediterade 
parlamentsassistenter, får inte avslutas 
under den berörda personens graviditet. 
Anställningskontrakt för kvinnor som är 
på mammaledighet, inbegripet 
ackrediterade parlamentsassistenter, får 
inte avslutas förrän utgången av 
mammaledigheten.”

Or. en

Ändringsförslag 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32 – led aa (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 66a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
”2. Denna solidaritetsavgift ska uppgå till 
mellan 6 % och 12 % av den 
beräkningsgrund som anges i punkt 3. 
Från lönegrad AST 1 till lönegrad AST 3 
ska ingen solidaritetsavgift tas ut. Från 
lönegrad AST/AD 4 till lönegrad 
AST/AD 9 ska en avgift på 6 % tas ut. 
Från och med lönegrad AST 10/AD 10 
ska avgiften öka progressivt så att den 
uppgår till 12 % för lönegrad AD 16.”

Or. en

Ändringsförslag 32
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Artikel 67 – punkt 3



AM\897170SV.doc 15/22 PE486.090v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32a. Artikel 67.3 ska ersättas med 
följande:
”3. Barntillägget kan fördubblas genom 
ett särskilt, motiverat beslut av 
tillsättningsmyndigheten på grundval av 
läkarintyg som fastställer att barnet har 
ett funktionshinder eller en kronisk 
sjukdom som innebär en tung börda för 
tjänstemannen.”

Or. en

Ändringsförslag 33
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 46a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
Bilaga V – artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Artikel 6 i bilaga V ska ersättas med
följande:
”Artikel 6
Utöver den årliga ledigheten kan en 
tjänsteman efter ansökan beviljas 
särskild ledighet. I synnerhet ska sådan 
ledighet beviljas enligt följande:
– Tjänstemannens giftermål: fyra dagar.
– Tjänstemannens bostadsbyte: upp till 
två dagar.
– Makes allvarliga sjukdom: upp till tre 
dagar.
– Makes dödsfall: fyra dagar.
– Anförvants i uppstigande led allvarliga 
sjukdom: upp till två dagar.
– Anförvants i uppstigande led dödsfall: 
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två dagar.
– Barns giftermål: två dagar.
– Barns födelse: tio dagar, som ska tas ut 
inom fjorton veckor från födelsen.
– Födelse av barn med funktionshinder 
eller allvarlig sjukdom: 20 dagar, som ska 
tas ut inom fjorton veckor från födelsen.
– Makas bortgång under 
mammaledigheten: det antal dagar som 
återstår av mammaledigheten; om den 
bortgångna makan inte var tjänsteman 
ska den återstående mammaledigheten 
beräknas med motsvarande tillämpning 
av artikel 58 i tjänsteföreskrifterna.
– Barns allvarliga sjukdom: upp till 
två dagar.
– Barns mycket allvarliga sjukdom, 
enligt läkarintyg, eller sjukhusvistelse 
för barn som är högst tolv år: upp till 
fem dagar.
– Barns dödsfall: fyra dagar.
– Adoption av ett barn: tjugo veckor, 
och vid adoption av ett barn med 
funktionshinder tjugofyra veckor.
Ett adoptivbarn ska ge rätt till en enda 
period av särskild ledighet, som kan 
delas mellan adoptivföräldrarna om 
båda är tjänstemän. Ledigheten ska
beviljas bara om tjänstemannens make 
förvärvsarbetar minst halvtid. Om 
maken arbetar utanför unionens
institutioner och har rätt till en 
jämförbar ledighet ska ett motsvarande 
antal dagar dras från tjänstemannens 
ledighet.
Tillsättningsmyndigheten kan vid behov 
bevilja ytterligare särskild ledighet om 
adoptionsförfarandet äger rum i ett land 
som inte är den adopterande 
tjänstemannens anställningsland och 
den nationella lagstiftningen i det landet 
kräver att en eller båda 
adoptivföräldrarna vistas där.
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En särskild ledighet på tio dagar ska
beviljas om tjänstemannen inte har rätt 
till hela den särskilda ledigheten på 
sammanlagt tjugo eller tjugofyra veckor 
enligt första meningen i denna 
strecksats; denna ytterligare särskilda 
ledighet ska beviljas bara en gång per 
adoptivbarn.
Institutionen kan också bevilja särskild 
ledighet vid vidareutbildning, inom de 
gränser som fastställs i det program för 
vidareutbildning som institutionen 
upprättar i enlighet med artikel 24a i 
tjänsteföreskrifterna.
Vid tillämpningen av denna artikel ska
en ogift partner till en tjänsteman 
betraktas som tjänstemannens make om 
de tre första villkoren i artikel 1.2 c i 
bilaga VII är uppfyllda.”

Or. en

Ändringsförslag 34
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 19
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Artikel 47 a ska ersättas med följande: 19. Artikel 47 ska ersättas med följande:

”Artikel 47
Förutom vid dödsfall ska tillfälligt 
anställdas anställning upphöra i följande 
fall:

”vid utgången av den månad då den 
anställde fyller 65 år, eller, i
undantagsfall, det datum som är fastställt i 
enlighet med artikel 52 b andra stycket i 
tjänsteföreskrifterna, eller” 

a) vid utgången av den månad då den 
anställde fyller 65 år, eller, i tillämpliga
fall, det datum som är fastställt i enlighet 
med artikel 50c.2, eller

b) om anställningsavtalet är 
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tidsbegränsat
i) vid det datum som anges i avtalet,
ii) vid utgången av den uppsägningstid 
som föreskrivs i avtalet, med möjlighet 
för den anställde eller institutionen att 
säga upp anställningsavtalet innan det 
löpt ut. Uppsägningstiden får inte vara 
kortare än en månad för varje fullgjort 
tjänsteår, dock minst en månad och 
högst tre månader. För en tillfälligt 
anställd vars anställningsavtal har 
förnyats ska uppsägningstiden vara 
högst sex månader. Uppsägningstiden 
får dock inte börja löpa under en 
graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet, såvida sjukledigheten inte 
överstiger tre månader. Den ska
dessutom skjutas upp tills vidare under 
en graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet inom de ovan angivna 
gränserna. Om institutionen säger upp 
avtalet ska den anställde ha rätt till en 
ersättning som motsvarar en tredjedel 
av hans eller hennes grundlön under 
perioden mellan den dag då han eller 
hon lämnar sin tjänst och den dag då 
avtalet löper ut.
iii) om den anställde inte längre 
uppfyller villkoren i artikel 12.2 a, med 
förebehåll för möjligheten att bevilja 
undantag enligt den bestämmelsen. Om 
undantag inte beviljas ska den 
uppsägningstid som föreskrivs i led b ii 
tillämpas, eller
c) om anställningsavtalet gäller tills 
vidare
i) vid utgången av den uppsägningstid 
som anges i avtalet; uppsägningstiden 
får inte vara kortare än en månad för 
varje fullgjort tjänsteår, dock minst tre 
månader och högst tio månader. 
Uppsägningstiden får dock inte börja 
löpa under en graviditet som 
vederbörligen bekräftats genom 
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läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet, såvida sjukledigheten inte 
överstiger tre månader. Den ska
dessutom skjutas upp tills vidare under 
en graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet inom de ovan angivna 
gränserna. 
ii) om den anställde inte längre uppfyller 
villkoren i artikel 12.2 a, med förebehåll 
för möjligheten att bevilja undantag 
enligt den bestämmelsen. Om undantag 
inte beviljas ska den uppsägningstid som 
föreskrivs i led c i tillämpas.”

Or. en

Ändringsförslag 35
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 19a (nytt)
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen
Artikel 47 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. Artikel 47 b ii ska ersättas med 
följande:
”ii) vid utgången av den uppsägningstid 
som föreskrivs i avtalet, med möjlighet 
för den anställde eller institutionen att 
säga upp anställningsavtalet innan det 
löpt ut. Uppsägningstiden får inte vara 
kortare än en månad för varje fullgjort 
tjänsteår, dock minst en månad och 
högst tre månader. För en tillfälligt 
anställd vars anställningsavtal har 
förnyats ska uppsägningstiden vara 
högst sex månader. Uppsägningstiden 
får dock inte börja löpa under en 
graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet, såvida sjukledigheten inte 
överstiger tre månader. Den ska
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dessutom skjutas upp tills vidare under 
en graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet inom de ovan angivna 
gränserna. Om institutionen säger upp 
avtalet ska den anställde ha rätt till en 
ersättning som motsvarar en tredjedel 
av hans eller hennes grundlön under 
perioden mellan den dag då han eller 
hon lämnar sin tjänst och den dag då 
avtalet löper ut.”

Or. en

Ändringsförslag 36
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 19b (nytt)
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen
Artikel 47 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19b. Artikel 47 c i ska ersättas med 
följande:
”i) vid utgången av den uppsägningstid 
som anges i avtalet; uppsägningstiden 
får inte vara kortare än en månad för 
varje fullgjort tjänsteår, dock minst tre 
månader och högst tio månader. 
Uppsägningstiden får dock inte börja 
löpa under en graviditet som 
vederbörligen bekräftats genom 
läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet, såvida sjukledigheten inte 
överstiger tre månader. Den ska
dessutom skjutas upp tills vidare under 
en graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet inom de ovan angivna 
gränserna.”

Or. en
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Ändringsförslag 37
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 33a (nytt)
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen
Artikel 139 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a. Artikel 139.1 d ska ersättas med
följande:
”d) Med beaktande av att 
arbetsrelationen mellan ledamoten och 
den ackrediterade parlamentsassistenten 
grundar sig på förtroende, vid utgången 
av den uppsägningstid som föreskrivs i 
avtalet, med rätt för den ackrediterade 
parlamentsassistenten eller 
Europaparlamentet, på begäran av den 
eller de ledamöter av 
Europaparlamentet som den 
ackrediterade parlamentsassisten 
anställdes för att bistå, att säga upp 
anställningsavtalet innan det löpt ut. 
Uppsägningstiden får inte vara kortare 
än en månad för varje fullgjort 
tjänsteår, dock minst en månad och 
högst tre månader. Uppsägningstiden 
får dock inte börja löpa under en 
graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet, såvida sjukledigheten inte 
överstiger tre månader. 
Uppsägningstiden ska dessutom skjutas 
upp tills vidare under en graviditet som 
vederbörligen bekräftats genom 
läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet inom de ovan angivna 
gränserna.”

Or. en
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Ändringsförslag 38
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 33a (nytt)
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen
Artikel 139 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a. Artikel 139.1 d ska ersättas med 
följande:
”d) Med beaktande av att 
arbetsrelationen mellan ledamoten och 
den ackrediterade parlamentsassistenten 
grundar sig på förtroende, vid utgången 
av den uppsägningstid som föreskrivs i 
avtalet, med rätt för den ackrediterade 
parlamentsassistenten eller 
Europaparlamentet, på begäran av den 
eller de ledamöter av 
Europaparlamentet som den 
ackrediterade parlamentsassisten 
anställdes för att bistå, att säga upp 
anställningsavtalet innan det löpt ut. 
Uppsägningstiden får inte vara kortare 
än en månad för varje fullgjort 
tjänsteår, dock minst en månad och 
högst tre månader. Uppsägningstiden 
får dock inte börja löpa under en 
graviditet som vederbörligen bekräftats 
genom läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet, såvida sjukledigheten inte 
överstiger tre månader. 
Uppsägningstiden ska dessutom skjutas 
upp tills vidare under en graviditet som 
vederbörligen bekräftats genom 
läkarintyg, mammaledighet eller 
sjukledighet inom de ovan angivna 
gränserna.”

Or. en


