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Muudatusettepanek 7
Carlo Casini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) Abikaasade või elukaaslaste (kui neid 
tunnustatakse liikmesriigi õiguse alusel)
ühise äriühingu loomise tingimustega tuleb 
tagada, et ei esineks diskrimineerimist 
perekonnaseisu alusel.

12) Ühise äriühingu loomise tingimustega 
tuleb tagada, et ei esineks 
diskrimineerimist perekonnaseisu alusel.

Or. it

Selgitus

Selgitus ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 8
Carlo Casini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „abistavad abikaasad” – füüsilisest 
isikust ettevõtjate abikaasad või – kui neid 
tunnustatakse liikmesriigi õiguse alusel –
elukaaslased, kes vastavalt liikmesriigi 
õiguses sätestatud tingimustele osalevad 
pidevalt füüsilisest isikust ettevõtja 
tegevuses, täites samu või abiülesandeid, 
olemata ettevõtjaga töösuhetes või tema 
äripartnerid;

b) „abistavad abikaasad” – füüsilisest 
isikust ettevõtjate abikaasad, kes vastavalt 
liikmesriigi õiguses sätestatud tingimustele 
osalevad pidevalt füüsilisest isikust 
ettevõtja tegevuses, täites samu või 
abiülesandeid, olemata ettevõtjaga 
töösuhetes või tema äripartnerid;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek mõjutab perekonnaõiguse valdkonda, mis kuulub üksnes liikmesriikide 
pädevusse. Subsidiaarsuse põhimõtte ja liikmesriikide pädevuste järgimiseks tuleb jätta 
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liikmesriikidele võimalus otsustada, kas nad kohtlevad selles küsimuses abielupaare ja 
elukaaslaseid ühtemoodi.

Muudatusettepanek 9
Alin Lucian Antochi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, 
et puudub igasugune otsene või kaudne 
sooline diskrimineerimine, eriti 
perekonnaseisu alusel ning eelkõige seoses 
äritegevuse alustamise, sisseseade 
hankimise või äritegevuse laiendamisega 
või füüsilisest isikust ettevõtja muud laadi 
tegevuse alustamise või laiendamisega.

1. Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, 
et puudub igasugune otsene või kaudne 
sooline diskrimineerimine, eriti 
perekonnaseisu alusel või rassilise 
päritolu, usutunnistuse, vanuse, puude või 
seksuaalse sättumuse tõttu, ning eelkõige 
seoses äritegevuse alustamise, sisseseade 
hankimise või äritegevuse laiendamisega 
või füüsilisest isikust ettevõtja muud laadi 
tegevuse alustamise või laiendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Alin Lucian Antochi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed selleks, et abikaasade 
või elukaaslaste (kui viimaseid 
tunnustatakse liikmesriigi õigusaktide 
alusel) ühise äriühingu loomise tingimused 
ei oleks karmimad kui koos muude 
isikutega ühise äriühingu loomise 
tingimused.

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed selleks, et abikaasade 
või elukaaslaste (kui viimaseid 
tunnustatakse liikmesriigi õigusaktide 
alusel) ühise äriühingu loomise tingimused 
ei oleks karmimad kui koos muude 
isikutega ühise äriühingu loomise 
tingimused ning et nende ühisomandit ja 
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ühist vastutust tunnustataks.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Carlo Casini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed selleks, et abikaasade 
või elukaaslaste (kui viimaseid 
tunnustatakse liikmesriigi õigusaktide 
alusel) ühise äriühingu loomise tingimused 
ei oleks karmimad kui koos muude 
isikutega ühise äriühingu loomise 
tingimused.

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed selleks, et abikaasade 
ühise äriühingu loomise tingimused ei 
oleks karmimad kui koos muude isikutega 
ühise äriühingu loomise tingimused.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek mõjutab perekonnaõiguse valdkonda, mis kuulub üksnes liikmesriikide 
pädevusse. Subsidiaarsuse põhimõtte ja liikmesriikide pädevuste järgimiseks tuleb jätta 
liikmesriikidele võimalus otsustada, kas nad kohtlevad selles küsimuses abielupaare ja 
elukaaslaseid ühtemoodi.

Muudatusettepanek 12
Alin Lucian Antochi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et abistavatel abikaasadel 
oleks soovi korral õigus samaväärsele 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et abistavatel abikaasadel 
oleks soovi korral õigus vähemalt
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kaitse tasemele, mis on füüsilisest isikust 
ettevõtjatel, vastavalt füüsilisest isikust 
ettevõtjate suhtes kohaldatavatele 
tingimustele.

samaväärsele kaitse tasemele, mis on 
füüsilisest isikust ettevõtjatel, vastavalt 
füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes 
kohaldatavatele tingimustele, tagades 
sealhulgas sotsiaalkindlustusmaksete 
taseme, mis peaks tulenema abistava 
abikaasa ja ettevõtja ühisest kokkuleppest, 
milles võetakse täiel määral arvesse 
majanduslikke ja sotsiaalseid kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Alin Lucian Antochi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada, 
analüüsida, jälgida ja toetada kõikide 
isikute võrdset, soolise diskrimineerimiseta 
kohtlemist, ja teevad nende asutuste jaoks 
vajalikud korraldused. Nimetatud asutused 
võivad moodustada osa asutustest, mis riigi 
tasandil vastutavad inimõiguste kaitse, 
üksikisiku õiguste kaitse või võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise eest.

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada, 
analüüsida, jälgida ja toetada kõikide 
isikute võrdset, soolise diskrimineerimiseta 
kohtlemist, ja teevad nende asutuste jaoks 
vajalikud korraldused. Nimetatud asutused 
võivad moodustada osa asutustest, mis riigi 
tasandil vastutavad inimõiguste kaitse, 
üksikisiku õiguste kaitse või võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise eest nii 
füüsilisest isikust ettevõtjate, abistavate 
abikaasade kui ka lihtsalt sõltuvate 
töötajate puhul.

Or. en

Adlib Express Watermark


	774251et.doc

