
AM\763220LV.doc PE418.266v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2008/0192(COD)

26.1.2009

GROZĪJUMI Nr.
18-21

Atzinuma projekts
Luigi Cocilovo
(PE415.010v01-00)

Vienlīdzības principa piemērošana attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri 
darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ 
Direktīvu 86/613/EEK

Direktīvas priekšlikums
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))



PE418.266v01-00 2/5 AM\763220LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\763220LV.doc 3/5 PE418.266v01-00

LV

Grozījums Nr. 18
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir jānodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem vai 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju ģimenes stāvokļa vai 
civilstāvokļa dēļ.

(12) Ir jānodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem un
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju civilstāvokļa vai ģimenes 
stāvokļa dēļ. Šajā direktīvā, izmantojot 
jēdzienus “ģimenes stāvoklis” un 
“ģimenes uzņēmums”, ņem vērā to, ka 
dzīves partneru kopdzīve ir atzīta saskaņā 
ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, ņemot vērā EKT 2008. gada 1. aprīļa spriedumu Tadao Maruko lietā 
C-267/06.

Grozījums Nr. 19
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
2.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jānodrošina, ka “ģimenes uzņēmuma” 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem un 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju civilstāvokļa vai ģimenes 
stāvokļa dēļ. Dzīves partneru kopdzīvi 
atzīst, pamatojoties uz attiecīgiem Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumiem. 

Or. de
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Grozījums Nr. 20
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas garantē ienākumu, kas vismaz ir 
līdzvērtīgs ienākumam, ko attiecīgā 
persona saņemtu, ja darba pārtraukums 
būtu saistīts ar šīs personas veselības 
stāvokli, vai, ja šo nosacījumu nepiemēro, 
jebkuram valsts normatīvajos aktos 
noteiktajam pabalstam, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas garantē ienākumu, kas ir līdzvērtīgs 
minimālajai darba algai, ja tās apmērs ir 
noteikts valsts tiesību aktos, vai vismaz ir 
līdzvērtīgs ienākumam, ko attiecīgā 
persona saņemtu, ja darba pārtraukums 
būtu saistīts ar šīs personas veselības 
stāvokli, vai, ja šo nosacījumu nepiemēro, 
jebkuram valsts normatīvajos aktos 
noteiktajam pabalstam, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem 
laulātajiem, cik vien iespējams, uz laiku ir 
piekļuve aizvietotāju dienestiem vai valsts 
sociālajiem pakalpojumiem, kas ir viena no 
2. punktā minētā pabalsta alternatīvām 
iespējām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un viņu līdzstrādājošajiem 
laulātajiem un dzīves partneriem uz laiku 
ir piekļuve aizvietotāju dienestiem vai 
valsts sociālajiem pakalpojumiem, kas ir 
viena no 2. punktā minētā pabalsta 
alternatīvām iespējām.

Or. de
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