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Módosítás 7
Carlo Casini

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy ne történhessen 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetés a házastársak vagy a 
nemzeti jog által elismert élettársak közös 
vállalkozásának létrehozására vonatkozó 
feltételek esetén.

(12) Biztosítani kell, hogy ne történhessen 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetés a vállalkozás
létrehozására vonatkozó feltételek esetén.

Or. it

Indokolás

A családi állapot alapján történő megkülönböztetés fogalma vitatható és félő, hogy a 
családjog területére is hatással lehet, amely a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás 8
Carlo Casini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „segítő házastárs”: az önálló vállalkozó 
házastársa vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársa, aki nem alkalmazott 
vagy üzleti partner, és aki rendszeresen, a 
nemzeti jog által meghatározott feltételek 
mellett vesz részt az önálló vállalkozó 
személy tevékenységében, és vele azonos 
vagy kisegítő feladatokat lát el.

b) „segítő házastárs”: házastársak, 
amennyiben nem alkalmazottak vagy
tulajdonostársak, és rendszeresen, a 
nemzeti jog által meghatározott feltételek 
mellett vesznek részt az önálló vállalkozó 
személy tevékenységében, és vele azonos 
vagy kisegítő feladatokat látnak el.

Or. it
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Indokolás

A módosítás hatást gyakorol a tagállamok hatáskörébe tartozó családjogra. A szubszidiaritás 
elvének és a tagállami hatáskörök tiszteletben tartása érdekében a tagállamokra kell hagyni, 
hogy a fenti kérdésben egyenrangúnak tekintik-e a házastársakat és az élettársakat.

Módosítás 9
Alin Lucian Antochi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, 
hogy semmilyen nemi megkülönböztetés 
nem állhat fenn, sem közvetlenül, sem 
közvetetten, különös tekintettel a családi 
állapotra és a családi jogállásra történő 
hivatkozással a következő területeken: 
valamely vállalkozás létrehozása, 
eszközökkel való ellátása vagy bővítése, 
illetve bármilyen formájú önálló 
vállalkozói tevékenység megkezdése vagy 
bővítése.

(1) Az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, 
hogy semmilyen nemi megkülönböztetés 
nem állhat fenn, sem közvetlenül, sem 
közvetetten, különös tekintettel a családi 
állapotra és a családi jogállásra vagy fajra, 
meggyőződésre, korra, fogyatékosságra 
vagy szexuális beállítottságra történő 
hivatkozással a következő területeken: 
valamely vállalkozás létrehozása, 
eszközökkel való ellátása vagy bővítése, 
illetve bármilyen formájú önálló 
vállalkozói tevékenység megkezdése vagy 
bővítése.

Or. en

Módosítás 10
Alin Lucian Antochi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megtesznek minden szükséges 
intézkedést annak biztosítására, hogy a 
házastársak vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megtesznek minden szükséges 
intézkedést annak biztosítására, hogy a 
házastársak vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 
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feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek.

feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek és elismerjék 
közös tulajdonjogukat és felelősségüket.

Or. en

Módosítás 11
Carlo Casini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
házastársak vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 
feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek.

A tagállamok - a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül - megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
házastársak közötti cégalapítás feltételei ne 
legyenek kedvezőtlenebbek, mint az egyéb 
személyek esetében alkalmazandó 
feltételek.

Or. it

Indokolás

A módosítás hatást gyakorol a tagállamok hatáskörébe tartozó családjogra. A szubszidiaritás 
elvének és a tagállami hatáskörök tiszteletben tartása érdekében a tagállamokra kell hagyni, 
hogy a fenti kérdésben egyenrangúnak tekintik-e a házastársakat és az élettársakat.

Módosítás 12
Alin Lucian Antochi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 

A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
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érdekében, hogy a segítő házastársak saját 
kérelmükre az önálló vállalkozóval 
legalább azonos szintű védelemben 
részesülhessenek, az önálló vállalkozókra 
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek 
mellett.

érdekében, hogy a segítő házastársak saját 
kérelmükre az önálló vállalkozóval 
legalább azonos szintű védelemben 
részesülhessenek, az önálló vállalkozókra 
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek 
mellett, beleértve a társadalombiztosítási 
járulék mértékét, amely a segítő házastárs 
és a vállalkozó közötti közös megegyezés 
eredményeképp jön létre, a gazdasági és 
szociális tényezők teljes mértékű 
figyelembevétele mellett.

Or. en

Módosítás 13
Alin Lucian Antochi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
olyan testületet, illetve megteszik az ezek 
létrehozásához szükséges intézkedéseket, 
amelyek minden személy számára 
elősegítik, elemzik, ellenőrzik és 
támogatják az egyenlő, nemi alapon 
történő megkülönböztetéstől mentes 
bánásmódot. Ezek a szervek akár az emberi 
jogok vagy az egyének jogainak védelmére 
vagy az egyenlő bánásmód elvének 
végrehajtásának biztosítására nemzeti 
szinten hivatott intézmények részét is 
képezhetik.

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
olyan testületet, illetve megteszik az ezek 
létrehozásához szükséges intézkedéseket, 
amelyek minden személy számára 
elősegítik, elemzik, ellenőrzik és 
támogatják az egyenlő, nemi alapon 
történő megkülönböztetéstől mentes 
bánásmódot. Ezek a szervek akár az emberi 
jogok vagy az egyének jogainak védelmére 
vagy az egyenlő bánásmód elvének 
végrehajtásának biztosítására nemzeti 
szinten hivatott intézmények részét is 
képezhetik, legyen szó 
magánvállalkozókról, segítő 
házastársakról vagy akár 
munkavállalókról.

Or. en
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