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Pakeitimas 7
 Carlo Casini 

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina užtikrinti, kad sutuoktinių ar 
pagal nacionalinę teisę pripažintų 
sugyventinių įmonių steigimo sąlygose 
nebūtų diskriminacijos dėl šeiminės ar
šeimos padėties.

(12) Būtina užtikrinti, kad sutuoktinių ar 
pagal nacionalinę teisę pripažintų 
sugyventinių įmonių steigimo sąlygose 
nebūtų diskriminacijos dėl šeimos padėties.

Or. it

Pagrindimas

„Diskriminacijos dėl šeiminės padėties“ sąvoka ginčytina ir galėtų turėti poveikį šeimos 
teisei, kuri priklauso vien valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 8
 Carlo Casini 

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sutuoktiniai pagalbininkai –  
savarankiškai dirbančių asmenų
sutuoktiniai arba pagal nacionalinę teisę 
pripažinti sugyventiniai, kurie nebūdami jų 
darbuotojai ar verslo partneriai nuolat 
nacionaliniuose įstatymuose nustatytomis 
sąlygomis dalyvauja savarankiškai 
dirbančio asmens veikloje ir atlieka tas 
pačias ar papildomas užduotis.

(b) sutuoktiniai pagalbininkai –  
sutuoktiniai, kurie nebūdami jų darbuotojai 
ar verslo partneriai nuolat nacionaliniuose 
įstatymuose nustatytomis sąlygomis 
dalyvauja savarankiškai dirbančio asmens 
veikloje ir atlieka tas pačias ar papildomas 
užduotis.

Or. it
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Pagrindimas

 Pakeitimas susijęs su šeimos teisės sritimi, kuri priklauso išimtinai valstybių narių 
kompetencijai. Laikantis subsidiarumo principo ir nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos, reikėtų palikti joms teisę spręsti, ar sutiekti sutuoktinių poroms ir 
sugyventiniams lygias teises šiomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 9
 Alin Lucian Antochi 

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principas reiškia, kad neturi būti jokios 
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 
dėl lyties, ypač dėl šeiminės ar šeimos 
padėties, visų pirma susijusios su įmonių 
steigimu, įrengimu ar plėtra arba bet kokios 
kitos savarankiškos veiklos pradėjimu.

1. Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principas reiškia, kad neturi būti jokios 
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 
dėl lyties, ypač dėl šeiminės ar šeimos 
padėties, arba dėl rasės, religijos, amžiaus, 
negalios ar lytinės orientacijos, visų pirma 
susijusios su įmonių steigimu, įrengimu ar 
plėtra arba bet kokios kitos savarankiškos 
veiklos pradėjimu.

Or. en

Pakeitimas 10
 Alin Lucian Antochi 

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai arba 
pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai, nebūtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai arba 
pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai, nebūtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 
asmenų, ir kad būtų pripažįstamos 
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asmenų. bendros nuosavybės teisės ir atsakomybė.

Or. en

Pakeitimas 11
 Carlo Casini 

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai arba 
pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai, nebūtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 
asmenų.

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai, 
nebūtų taikomos griežtesnės sąlygos nei 
tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 
asmenų.

Or. it

Pagrindimas

 Pakeitimas susijęs su šeimos teisės sritimi, kuri priklauso išimtinai valstybių narių 
kompetencijai. Laikantis subsidiarumo principo ir nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos, reikėtų palikti joms teisę spręsti, ar sutiekti sutuoktinių poroms ir 
sugyventiniams lygias teises šiomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 12
 Alin Lucian Antochi 

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sutuoktiniams pagalbininkams pačių 
prašymu būtų suteikta bent tokia pati 
socialinė apsauga ir sudaromos tokios 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sutuoktiniams pagalbininkams pačių 
prašymu būtų suteikta bent tokia pati 
socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
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pačios sąlygos, kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims.

pačios sąlygos, kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims, įskaitant socialinio 
draudimo įmokų lygį, kurį kartu nustato 
verslininkai ir sutuoktiniai pagalbininkai, 
visapusiškai atsižvelgiant į ekonominius ir 
socialinius aspektus.

Or. en

Pakeitimas 13
 Alin Lucian Antochi 

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria instituciją ar 
institucijas ir imasi būtiniausių priemonių, 
kad būtų skatinamas, analizuojamas, 
stebimas ir remiamas vienodas požiūris į 
visus asmenis nediskriminuojant dėl lyties. 
Šios įstaigos gali būti agentūrų, kurios 
nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus 
teisių gynimą ar asmenų teisių apsaugą, 
arba už vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimą, dalis.

1. Valstybės narės skiria instituciją ar 
institucijas ir imasi būtiniausių priemonių, 
kad būtų skatinamas, analizuojamas, 
stebimas ir remiamas vienodas požiūris į 
visus asmenis nediskriminuojant dėl lyties. 
Šios įstaigos gali būti agentūrų, kurios 
nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus 
teisių gynimą ar asmenų teisių apsaugą, 
arba už vienodo požiūrio principo taikymą 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
sutuoktiniams pagalbininkams arba 
tiesiog priklausomiems darbuotojams, 
dalis.

Or. en
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