
PA\764485RO.doc PE418.396v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2004 









 2009

Comisia pentru afaceri juridice

2008/0192(COD)

26.1.2009

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 
care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 
86/613/CEE (AL)
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

Raportoare pentru aviz: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE418.396v01-00 2/6 PA\764485RO.doc

RO

PA_Legam



PA\764485RO.doc 3/6 PE418.396v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul susține propunerea de directivă privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a 
Directivei 86/613/CEE.

Rolul soțului/soției colaborator este adesea perceput în mod nedrept ca fiind o sarcină 
normală și gratuită. 

Directiva Consiliului 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 are drept obiect aplicarea 
principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități 
independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternități. 

Directiva 86/613/CEE nu și-a atins obiectivul de a da soțiilor/soților colaboratori, adevărați 
lucrători invizibili, un statut profesional clar definit și de a le stabili drepturile și garanțiile 
minimale. 

Directiva Consiliului 86/613/CEE acoperă două categorii de persoane: 

1) „lucrătorii independenți”, respectiv toate persoanele care desfășoară, în condițiile prevăzute 
de dreptul intern, o activitate lucrativă pe cont propriu, inclusiv agricultorilor și membrilor 
profesiilor liberale; 

2) soților acestora, care nu sunt salariați sau asociați, în cazul în care aceștia, în condițiile 
prevăzute de dreptul intern, participă în mod obișnuit la activitatea lucrătorului independent și 
îndeplinesc fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare.

În decembrie 2007, Consiliul a solicitat Comisiei „să analizeze necesitatea de revizuire a 
Directivei 86/613/CEE a Consiliului, pentru a asigura respectarea drepturilor referitoare la 
maternitate și paternitate ale lucrătorilor independenți și ale soțiilor/soților colaboratori”. 

În martie 2008, Parlamentul European a solicitat , de asemenea, Comisiei să revizuiască 
directiva, pentru a îmbunătăți situația soțiilor/soților colaboratori din agricultură.

Comisia a solicitat așadar unor experți juridici independenți să întocmească un raport de 
analiză a impactului pentru a verifica dacă modificările din directivă ar putea să 
îmbunătățească aplicarea principiului tratamentului egal între bărbați și femei și să crească 
numărul femeilor care participă la activitățile independente.

Raportul a ajuns la concluzia că trebuie menținute măsurile cu caracter neobligatoriu.  S-a 
afirmat, de asemenea, că opțiunea care permite cel mai bine realizarea obiectivelor era cea a 
unei propuneri de directivă de modificare a Directivei 86/613/CEE. Aceasta ar trebui să 
consolideze următoarele elemente:



PE418.396v01-00 4/6 PA\764485RO.doc

RO

posibilitatea oferită femeilor care desfășoară o activitate independentă de a beneficia de o 
perioadă de concediu de maternitate cu o durată maximă de 14 săptămâni, din care 2 
săptămâni obligatorii, 

dreptul soților/soțiilor colaboratori trebuie acoperit de aceleași dispoziții de protecție socială 
care se aplcă lucrătorilor independenți, 

acordarea de competențe în domeniul acoperit de directivă organismelor naționale care se 
ocupă de problematica egalității.     

Prezenta propunere de directivă, în temeiul juridic al articolului 141 al tratatului CE are drept 
scop abrogarea Directivei 86/613/CEE și abordează aspecte neacoperite de către directivele 
2006/54/CE, 2004/113/CE și 79/7/CEE. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru egalitatea de gen, competentă în 
fond, să includă următoarele amendamente în raportul său:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Rolul soțiilor/soților colaboratori este 
adesea perceput în mod nedrept ca fiind o 
sarcină normală și gratuită.  

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Trebuie oferit soțiilor/soților 
colaboratori un statut profesional clar 
definit și trebuie definite drepturile 
acestora.
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Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 8 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că există la 
dispoziție proceduri judiciare sau 
administrative, inclusiv, în cazul în care 
statele membre consideră adecvat, 
proceduri de reconciliere, pentru punerea 
în aplicare a obligațiilor prevăzute de 
prezenta directivă, pentru toate persoanele 
care consideră că au suferit pierderi sau 
prejudicii drept consecință a neaplicării 
principiului egalității de tratament acestora, 
chiar și după ce relația în care se susține că 
a avut loc discriminarea s-a încheiat.

1. Statele membre se asigură că există la 
dispoziție proceduri judiciare sau 
administrative eficace, inclusiv, în cazul în 
care statele membre consideră adecvat, 
proceduri de reconciliere, pentru punerea 
în aplicare a obligațiilor prevăzute de 
prezenta directivă, pentru toate persoanele 
care consideră că au suferit pierderi sau 
prejudicii drept consecință a neaplicării 
principiului egalității de tratament acestora, 
chiar și după ce relația în care se susține că 
a avut loc discriminarea s-a încheiat.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 10 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme împuternicite să 
promoveze, să analizeze, să supravegheze 
și să susțină egalitatea de tratament între 
toate persoanele fără discriminare pe 
criteriul sexului și adoptă dispozițiile 
necesare. Aceste organisme pot face parte 
din organele însărcinate cu apărarea la 
nivel național a drepturilor omului, cu 
protecția drepturilor persoanelor sau cu 
punerea în aplicare a principiului egalității 
de tratament.

1. Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme împuternicite să 
promoveze, să analizeze, să supravegheze 
și să susțină  în mod eficient egalitatea de 
tratament între toate persoanele fără 
discriminare pe criteriul sexului și adoptă 
dispozițiile necesare. Aceste organisme pot 
face parte din organele însărcinate cu 
apărarea la nivel național a drepturilor 
omului, cu protecția drepturilor persoanelor 
sau cu punerea în aplicare a principiului 
egalității de tratament.
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Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) să procedeze la efectuarea unor studii 
independente privind discriminările;

b) să procedeze la efectuarea unor studii 
independente privind discriminările  în 
cadru economic și social;

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să se asigure că 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive, împreună cu alte dispoziții 
relevante în vigoare, sunt aduse la 
cunoștința persoanelor în cauză, prin toate 
mijloacele corespunzătoare pe cuprinsul 
teritoriului lor.

Statele membre asigură ca dispozițiile 
adoptate în aplicarea prezentei directive, 
precum și acelea aflate deja în vigoare în 
acest domeniu să fie aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză, prin toate mijloacele 
corespunzătoare, inclusiv internetul, și pe 
întreg teritoriul acestora.

Or. fr


	764485ro.doc

