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Изменение 7
Carlo Casini

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
няма дискриминация, основана на 
брачното или семейното положение по 
отношение на условията за създаване на 
дружество от съпрузи или от партньори 
на семейни начала, когато те са законни 
по силата на националното 
законодателство.

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
няма дискриминация, основана на
семейното положение по отношение на 
условията за създаване на дружество от 
съпрузи или от партньори на семейни 
начала, когато те са законни по силата 
на националното законодателство.

Or. it

Обосновка

Понятието за „дискриминация, основана на семейното положение“ е спорно и би 
могло да се отрази на областта на семейното право, която е от изключителната 
отговорност на държавите-членки.

Изменение 8
Carlo Casini

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „помагащи съпрузи“: съпрузите или 
партньорите, съжителстващи на 
семейни начала със самостоятелно 
заетите лица, когато са признати от 
националното законодателство, 
които не са нито работници или 
служители, нито съдружници, а редовно 
и в съответствие с условията на 
националното законодателство участват 
в дейностите на самостоятелно заетото 
лице и изпълняват същите или помощни 
задачи;

б) „помагащи съпрузи“: съпрузите, 
които не са нито работници или 
служители, нито съдружници, а редовно 
и в съответствие с условията на 
националното законодателство участват 
в дейностите на самостоятелно заетото 
лице и изпълняват същите или помощни 
задачи.

Adlib Express Watermark



PE421.341v01-00 4/7 AM\774251BG.doc

BG

Or. it

Обосновка

Изменението се отразява на областта на семейното право, която е от 
изключителната отговорност на държавите-членки. С цел спазване на принципа на 
субсидиарност и на компетенциите на държавите-членки е необходимо те самите да 
могат да решават дали да поставят при равни условия в този контекст брачните 
двойки и партньорите, съжителстващи на семейни начала.

Изменение 9
Alin Lucian Antochi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Принципът на равното третиране 
означава, че не се допуска каквато и да е
дискриминация, основана на пола, 
пряко или косвено, по-специално чрез 
позоваване на брачното или семейното 
положение, по-специално по отношение 
на създаването, оборудването и 
разширяването на предприятие или на 
започването или разширяването на 
каквато и да е друга форма на дейност, 
която се извършва в качеството на 
самостоятелно заето лице.

1. Принципът на равното третиране 
означава, че не се допуска каквато и да е 
дискриминация, основана на пола, 
пряко или косвено, по-специално чрез 
позоваване на брачното или семейното 
положение, или на основание на раса, 
религиозни убеждения, възраст, 
увреждане или сексуална ориентация,
по-специално по отношение на 
създаването, оборудването и 
разширяването на предприятие или на 
започването или разширяването на 
каквато и да е друга форма на дейност, 
която се извършва в качеството на 
самостоятелно заето лице.

Or. en
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Изменение 10
Alin Lucian Antochi

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
това, условията за създаване на 
дружество от съпрузи или партньори, 
съжителстващи на семейни начала, 
когато са признати от националното 
законодателство, да не са с по-
ограничителен характер от условията за 
създаване на дружество с други лица.

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
това, условията за създаване на 
дружество от съпрузи или партньори, 
съжителстващи на семейни начала, 
когато са признати от националното 
законодателство, да не са с по-
ограничителен характер от условията за 
създаване на дружество с други лица, 
както и да бъдат признати тяхната 
съвместна собственост и 
отговорности.

Or. en

Изменение 11
Carlo Casini

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
това, условията за създаване на 
дружество от съпрузи или партньори, 
съжителстващи на семейни начала, 
когато са признати от националното 
законодателство, да не са с по-
ограничителен характер от условията за 
създаване на дружество с други лица.

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
това, условията за създаване на 
дружество от съпрузи, да не са с по-
ограничителен характер от условията за 
създаване на дружество с други лица.
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Or. it

Обосновка

Изменението се отразява на областта на семейното право, която е от 
изключителната отговорност на държавите-членки. С цел спазване на принципа на 
субсидиарност и на компетенциите на държавите-членки е необходимо те самите да 
могат да решават дали да поставят при равни условия в този контекст брачните 
двойки и партньорите, съжителстващи на семейни начала.

Изменение 12
Alin Lucian Antochi

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
помагащите съпрузи могат по свое 
искане да се ползват поне от същото 
ниво на закрила като самостоятелно 
заетите лица и при същите условия като 
самостоятелно заетите лица.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
помагащите съпрузи могат по свое 
искане да се ползват поне от същото 
ниво на закрила като самостоятелно 
заетите лица и при същите условия като 
самостоятелно заетите лица, 
включително равнището на социално-
осигурителните вноски, което следва 
да е резултат от съвместно 
споразумение между помагащия 
съпруг и предприемача, при пълно 
отчитане на съображения от 
икономически и социален характер.

Or. en

Изменение 13
Alin Lucian Antochi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят орган 1. Държавите-членки определят орган 
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или органи за насърчаване, анализ, 
мониторинг и подпомагане на равното 
третиране без дискриминация, основана 
на пола, на всички лица и създават 
необходимата уредба за това. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции, 
чиято задача е да защитават на 
национално равнище правата на човека 
или да закрилят правата на личността 
или да прилагат принципа на равното 
третиране.

или органи за насърчаване, анализ, 
мониторинг и подпомагане на равното 
третиране без дискриминация, основана 
на пола, на всички лица и създават 
необходимата уредба за това. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции, 
чиято задача е да защитават на 
национално равнище правата на човека 
или да закрилят правата на личността 
или да прилагат принципа на равното 
третиране, независимо дали се отнася 
за самостоятелно заетите лица, 
помагащите съпрузи или просто 
зависими работници.

Or. en
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