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Pozměňovací návrh 7
Carlo Casini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k 
žádné diskriminaci na základě 
manželského nebo rodinného stavu, pokud 
jde o podmínky pro založení společnosti 
mezi manželem a manželkou nebo 
životními partnery, jsou-li uznáni podle 
vnitrostátních právních předpisů.

(12) Je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k 
žádné diskriminaci na základě rodinného 
stavu, pokud jde o podmínky pro založení 
společnosti.

Or. it

Odůvodnění

Pojem diskriminace založené na rodinném stavu je diskutabilní a existuje zde riziko dopadu 
na rodinné právo, které je výhradně v působnosti členských států.

Pozměňovací návrh 8
Carlo Casini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „vypomáhající manželé nebo 
manželky“: manželé nebo manželky nebo 
životní partneři samostatně výdělečně 
činných osob, pokud jsou uznáni podle 
vnitrostátních právních předpisů, kteří 
nejsou zaměstnanci ani obchodními 
partnery a kteří se za podmínek 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy obvykle podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činné osoby a 
vykonávají stejné nebo pomocné úkoly. 

b) „vypomáhající manželé nebo 
manželky“: manželé nebo manželky, kteří 
nejsou zaměstnanci ani obchodními 
partnery a kteří se za podmínek 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy obvykle podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činné osoby a 
vykonávají stejné nebo pomocné úkoly.

Or. it
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Odůvodnění

Navrhovaná změna má dopad v oblasti rodinného práva, které je výlučně v působnosti 
členských států. Aby byla dodržena zásada subsidiarity a působnosti členských států, je nutné 
umožnit, aby členské státy rozhodovaly  o tom, zda postaví či nikoli v této souvislosti na roveň  
manžele a životní partnery.

Pozměňovací návrh 9
Alin Lucian Antochi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zásadou rovného zacházení se rozumí, 
že nedochází k žádné diskriminaci na 
základě pohlaví, buď přímo nebo nepřímo, 
zejména s ohledem na manželský nebo 
rodinný stav, zejména pokud jde o 
založení, vybavení nebo rozšíření podniku 
nebo zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné 
formy samostatné výdělečné činnosti.

1. Zásadou rovného zacházení se rozumí, 
že nedochází k žádné diskriminaci na 
základě pohlaví, buď přímo nebo nepřímo, 
zejména s ohledem na manželský nebo 
rodinný stav, nebo na základě rasy, 
přesvědčení, věku, zdravotního postižení 
nebo sexuální orientace, zejména pokud 
jde o založení, vybavení nebo rozšíření 
podniku nebo zahájení nebo rozšíření 
jakékoli jiné formy samostatné výdělečné 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alin Lucian Antochi

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby podmínky pro 
založení společnosti mezi manželi nebo 
životními partnery, pokud jsou uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů, 

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby podmínky pro 
založení společnosti mezi manželi nebo 
životními partnery, pokud jsou uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů, 
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nebyly více omezující než podmínky pro 
založení společnosti s jinými osobami.

nebyly více omezující než podmínky pro 
založení společnosti s jinými osobami a 
aby jejich společné vlastnictví a 
odpovědnost byly uznávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Carlo Casini

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby podmínky pro 
založení společnosti mezi manželi nebo 
životními partnery, pokud jsou uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů, 
nebyly více omezující než podmínky pro 
založení společnosti s jinými osobami.

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem pro obě 
pohlaví, přijmou členské státy nezbytná 
opatření, aby podmínky pro založení 
společnosti mezi manželi nebyly více 
omezující než podmínky pro založení 
společnosti s jinými osobami.

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaná změna má dopad v oblasti rodinného práva, které je výlučně v působnosti 
členských států. S dodržením zásady subsidiarity a působnosti členských států je nutné 
umožnit, aby členské státy rozhodovali o tom, zda postaví či nikoli v této souvislosti na roveň  
manžele a životní partnery

Pozměňovací návrh 12
Alin Lucian Antochi

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření Členské státy přijmou nezbytná opatření 
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pro zajištění toho, aby vypomáhající 
manželé nebo manželky měli na požádání 
alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, které se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby.

pro zajištění toho, aby vypomáhající 
manželé nebo manželky měli na požádání 
alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, které se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby, včetně výše příspěvků do systému 
sociálního zabezpečení, a které by měly 
být výsledkem společné dohody mezi 
vypomáhajícím manželem nebo 
manželkou a podnikatelem, s plným 
zohledněním hospodářské a sociální 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alin Lucian Antochi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo více 
subjektů pověřených podporou, rozborem, 
sledováním a prosazováním rovného 
zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví a přijmou 
nezbytná opatření. Tyto subjekty mohou 
být součástí orgánů odpovědných za 
ochranu lidských práv nebo ochranu práv 
osob na vnitrostátní úrovni nebo provádění 
zásady rovného zacházení.

1. Členské státy určí jeden nebo více 
subjektů pověřených podporou, rozborem, 
sledováním a prosazováním rovného 
zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví a přijmou 
nezbytná opatření. Tyto subjekty mohou 
být součástí orgánů odpovědných za 
ochranu lidských práv nebo ochranu práv 
osob na vnitrostátní úrovni nebo provádění 
zásady rovného zacházení, ať už se jedná 
o samostatně výdělečně činné osoby, 
vypomáhající manžele nebo manželky 
nebo jednoduše závislé pracovníky.

Or. en

Adlib Express Watermark


	774251cs.doc

