
AM\774251EL.doc PE421.341v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2008/0192(COD)

11.3.2009

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
7 - 13

Σχέδιο γνωμοδότησης
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(PE418.396v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την 
κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ

Πρόταση οδηγίας
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))



PE421.341v01-00 2/7 AM\774251EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\774251EL.doc 3/7 PE421.341v01-00

EL

Τροπολογία 7
Carlo Casini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω 
της έγγαμης ή της οικογενειακής 
κατάστασης όσον αφορά τους όρους 
δημιουργίας μιας εταιρείας μεταξύ των 
συζύγων ή των συντρόφων συμβίωσης, 
εφόσον αναγνωρίζονται από την εθνική 
νομοθεσία.

(12) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω 
της οικογενειακής κατάστασης όσον 
αφορά τους όρους δημιουργίας μιας 
εταιρείας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έννοια της διακριτικής μεταχείρισης  λόγω οικογενειακής κατάστασης είναι συζητήσιμη και
κινδυνεύει να προκαλέσει συνέπειες στον τομέα του οικογενειακού δικαίου που εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 8
Carlo Casini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) "συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι": οι 
σύζυγοι ή, ανάλογα με το εθνικό δίκαιο, οι 
σύντροφοι συμβίωσης των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, οι 
οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή συνέταιροι 
στην επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν 
συνήθως, υπό τους όρους που ορίζονται 
από το εθνικό δίκαιο, στις δραστηριότητες 
του αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου 
και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα ή 
δευτερεύοντα καθήκοντα.

β) "συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι": οι 
σύζυγοι των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί 
ή συνέταιροι στην επιχείρηση, στην οποία 
συμμετέχουν συνήθως, υπό τους όρους που 
ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, στις 
δραστηριότητες του αυτοαπασχολούμενου 
εργαζομένου και εκτελούν τα ίδια 
καθήκοντα ή δευτερεύοντα καθήκοντα.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση έχει αντίκτυπο στον τομέα του οικογενειακού δικαίου που εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Προκειμένου να γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας
και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών απαιτείται να αφεθεί σε αυτά να αποφασίζουν 
σχετικά με την ίση μεταχείριση μεταξύ συζύγων ή συντρόφων συμβίωσης στο θέμα αυτό.

Τροπολογία 9
Alin Lucian Antochi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει 
ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω 
φύλου, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε σχέση 
ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, 
ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία, την 
εγκατάσταση ή την επέκταση μιας 
επιχείρησης ή την έναρξη ή επέκταση κάθε 
άλλης μορφής αυτοτελούς επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει 
ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω 
φύλου, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε σχέση 
ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, ή με 
βάση τη φυλή, τις πεποιθήσεις, την 
ηλικία, την αναπηρία ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, ιδίως όσον αφορά τη 
δημιουργία, την εγκατάσταση ή την 
επέκταση μιας επιχείρησης ή την έναρξη ή 
επέκταση κάθε άλλης μορφής αυτοτελούς 
επαγγελματικής δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 10
Alin Lucian Antochi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων για 
την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και 
για τα δύο φύλα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων για 
την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και 
για τα δύο φύλα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
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εξασφαλίσουν ότι οι όροι για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων 
ή συντρόφων συμβίωσης να μην είναι πιο 
περιοριστικοί από τους όρους για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας με άλλα 
πρόσωπα.

εξασφαλίσουν ότι οι όροι για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων 
ή συντρόφων συμβίωσης να μην είναι πιο 
περιοριστικοί από τους όρους για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας με άλλα 
πρόσωπα, και ότι αναγνωρίζονται η κοινή 
ιδιοκτησία και οι κοινές ευθύνες τους.

Or. en

Τροπολογία 11
Carlo Casini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων για 
την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και 
για τα δύο φύλα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι όροι για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων 
ή συντρόφων συμβίωσης να μην είναι πιο 
περιοριστικοί από τους όρους για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας με άλλα 
πρόσωπα.

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων για 
την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και 
για τα δύο φύλα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι όροι για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων 
να μην είναι πιο περιοριστικοί από τους 
όρους για τη δημιουργία μιας εταιρείας με 
άλλα πρόσωπα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση έχει αντίκτυπο στον τομέα του οικογενειακού δικαίου που εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Προκειμένου να γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας
και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών απαιτείται να αφεθεί σε αυτά να αποφασίζουν 
σχετικά με την ίση μεταχείριση μεταξύ συζύγων ή συντρόφων συμβίωσης στο θέμα αυτό.
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Τροπολογία 12
Alin Lucian Antochi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι μπορούν να 
επωφεληθούν από το ίδιο τουλάχιστον 
επίπεδο προστασίας όπως οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι υπό 
τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι μπορούν να 
επωφεληθούν από το ίδιο τουλάχιστον 
επίπεδο προστασίας όπως οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι υπό 
τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους,
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα κοινής 
συμφωνίας μεταξύ των συμβοηθούντων 
συζύγων και του επιχειρηματία, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 13
Alin Lucian Antochi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου. Οι εν λόγω φορείς μπορούν να 
αποτελούν τμήμα οργανισμών 
επιφορτισμένων, σε εθνικό επίπεδο, με την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου ή με τη διασφάλιση των 
ατομικών δικαιωμάτων ή με την εφαρμογή 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου. Οι εν λόγω φορείς μπορούν να 
αποτελούν τμήμα οργανισμών 
επιφορτισμένων, σε εθνικό επίπεδο, με την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου ή με τη διασφάλιση των 
ατομικών δικαιωμάτων ή με την εφαρμογή 
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της αρχής της ίσης μεταχείρισης. της αρχής της ίσης μεταχείρισης, είτε 
πρόκειται για αυτοαπασχολουμένους, 
συμβοηθούντες/σες συζύγους ή απλώς για 
εξαρτημένους εργαζόμενους..

Or. en
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