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Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se asigure că nu există 
nicio discriminare bazată pe starea civilă 
sau familială în ceea ce privește condițiile 
de constituire a unei societăți între soți sau
parteneri de viață, atunci când aceștia sunt 
recunoscuți de legislația națională.

(12) Este necesar să se asigure că nu există 
nicio discriminare bazată pe starea civilă 
sau familială în ceea ce privește condițiile 
de constituire a unei societăți între soți și 
între parteneri de viață, atunci când aceștia 
sunt recunoscuți de legislația națională. 
Atunci când se utilizează în prezenta 
directivă termenii „stare civilă” și 
„întreprindere familială”, se ține seama 
de recunoașterea uniunilor consensuale, 
în conformitate cu hotărârile Curții 
Europene de Justiție.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament transpune hotărârea Curții Europene de Justiție din 1.4.2008 în cauza 
C-267/06 Tadao Maruko.

Amendamentul 19
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt recunoscute drept „întreprinderi 
familiale” toate constituirile comune de 
societăți între soți și între parteneri de 
viață, atunci când aceștia sunt 
recunoscuți de legislația națională, care 
nu conduc la nicio discriminare bazată pe 
starea civilă sau familială. Recunoașterea 
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uniunilor consensuale se bazează pe 
hotărârile corespunzătoare ale Curții 
Europene de Justiție. 

Or. de

Amendamentul 20
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 7 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alocația menționată la alineatul (2) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puțin echivalent cu 
cel pe care persoana în cauză l-ar primi în 
caz de întrerupere a activităților pe motive 
legate de starea sa de sănătate sau, dacă nu 
este cazul, cu orice alocație echivalentă 
prevăzută de legislația națională, sub 
rezerva oricărui plafon stabilit de legislația 
națională.

(3) Alocația menționată la alineatul (2) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puțin echivalent cu 
salariul minim, dacă acesta este prevăzut 
în legislația națională, sau cel puțin cu cel 
pe care persoana în cauză l-ar primi în caz 
de întrerupere a activităților pe motive 
legate de starea sa de sănătate sau, dacă nu 
este cazul, cu orice alocație echivalentă 
prevăzută de legislația națională, sub 
rezerva oricărui plafon stabilit de legislația 
națională.

Or. en

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 7 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă și 
soțiile colaboratoare au acces, în măsura 
posibilului, la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale naționale 
existente, ca alternativă la alocația 

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă, soțiile 
și partenerele de viață colaboratoare au 
acces la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale naționale 
existente, ca alternativă la alocația 
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menționată la alineatul (2). menționată la alineatul (2).

Or. de
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