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Grozījums Nr. 7
Carlo Casini

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir jānodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem vai 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju ģimenes stāvokļa vai 
civilstāvokļa dēļ.

(12) Ir jānodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem vai 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju ģimenes stāvokļa dēļ.

Or. it

Pamatojums

„Diskriminācija ģimenes stāvokļa dēļ” ir diskutabls koncepts, un tas var ietekmēt ģimenes 
tiesību jomu, par kuru ir atbildīgas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 8
Carlo Casini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “līdzstrādājošie laulātie” – laulātie vai 
ar valsts tiesību aktiem atzīti 
pašnodarbināto personu dzīves partneri, 
kuri nav darbinieki vai biznesa partneri, ja 
šie subjekti atbilstīgi valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem parasti 
piedalās darbībās, ko veic pašnodarbinātā 
persona, un izpilda tādus pašus 
pienākumus vai palīgdarbus;

b) „līdzstrādājošie laulātie” – laulātie, kuri 
nav darbinieki vai biznesa partneri, ja šie 
subjekti atbilstīgi valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem parasti 
piedalās darbībās, ko veic pašnodarbinātā 
persona, un izpilda tādus pašus 
pienākumus vai palīgdarbus;

Or. it

Adlib Express Watermark



PE421.341v01-00 4/6 AM\774251LV.doc

LV

Pamatojums

Šis grozījums skar ģimenes tiesību jomu, par kuru pilnībā ir atbildīgas dalībvalstis. Ievērojot 
subsidiaritātes principu un dalībvalstu kompetenci, iespēja lemt par precētu pāru un dzīves 
partneru asimilāciju šajā kontekstā ir jāatstāj dalībvalstu pārziņā.

Grozījums Nr. 9
Alin Lucian Antochi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē, 
ka nav nekādas tiešas vai netiešas 
diskriminācijas dzimuma dēļ, jo īpaši, 
norādot uz ģimenes stāvokli vai 
civilstāvokli saistībā ar uzņēmuma 
dibināšanu, aprīkošanu vai paplašināšanu 
vai jebkura citāda veida darbību sākšanu 
pašnodarbinātības jomā.

1. Vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē, 
ka nav nekādas tiešas vai netiešas 
diskriminācijas dzimuma dēļ, jo īpaši, 
norādot uz ģimenes stāvokli vai 
civilstāvokli vai pamatojoties uz rasi, 
pārliecību, vecumu, invaliditāti vai 
seksuālo orientāciju, saistībā ar uzņēmuma 
dibināšanu, aprīkošanu vai paplašināšanu 
vai jebkura citāda veida darbību sākšanu 
pašnodarbinātības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Alin Lucian Antochi

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie vai personas, kuras ar valsts tiesību 
aktiem atzītas par dzīves partneriem, nav 
stingrāki par tāda uzņēmuma dibināšanas 

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie vai personas, kuras ar valsts tiesību 
aktiem atzītas par dzīves partneriem, nav 
stingrāki par tāda uzņēmuma dibināšanas 
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nosacījumiem, kuru dibina citas personas. nosacījumiem, kuru dibina citas personas, 
un lai tiktu atzītas viņu kopējās 
īpašumtiesības un pienākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Carlo Casini

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie vai personas, kuras ar valsts 
tiesību aktiem atzītas par dzīves 
partneriem, nav stingrāki par tāda 
uzņēmuma dibināšanas nosacījumiem, 
kuru dibina citas personas.

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie, nav stingrāki par tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumiem, kuru dibina 
citas personas.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums skar ģimenes tiesību jomu, par kuru pilnībā ir atbildīgas dalībvalstis. Ievērojot 
subsidiaritātes principu un dalībvalstu kompetenci, iespēja lemt par precētu pāru un dzīves 
partneru asimilāciju šajā kontekstā ir jāatstāj dalībvalstu pārziņā.

Grozījums Nr. 12
Alin Lucian Antochi

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka laulātie, kas piedalās 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka laulātie, kas piedalās 
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pašnodarbinātas personas darbībās, pēc 
pieprasījuma var saņemt vismaz tāda paša 
līmeņa sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām.

pašnodarbinātas personas darbībās, pēc 
pieprasījuma var saņemt vismaz tāda paša 
līmeņa sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām, un tas 
attiecas arī uz sociālās apdrošināšanas 
iemaksu līmeni, par kuru kopīgi 
jāvienojas līdzstrādājošam laulātājam un 
uzņēmējam, pilnībā ievērojot 
ekonomiskos un sociālos apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Alin Lucian Antochi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nozīmē struktūru vai 
struktūras, veic vajadzīgos pasākumus, lai 
direktīvas darbības jomā veicinātu 
vienlīdzīgu attieksmi, analizētu, uzraudzītu 
un atbalstītu vienlīdzību attieksmē pret 
visām personām, izskaužot diskrimināciju, 
kas saistīta ar personas dzimumu. Šādas 
struktūras var būt to aģentūru daļa, kuras 
valsts līmenī atbildīgas par cilvēktiesību 
vai indivīda tiesību aizsardzību vai arī par 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu.

1. Dalībvalstis nozīmē struktūru vai 
struktūras, veic vajadzīgos pasākumus, lai 
direktīvas darbības jomā veicinātu 
vienlīdzīgu attieksmi, analizētu, uzraudzītu 
un atbalstītu vienlīdzību attieksmē pret 
visām personām, izskaužot diskrimināciju, 
kas saistīta ar personas dzimumu. Šādas 
struktūras var būt to aģentūru daļa, kuras 
valsts līmenī atbildīgas par cilvēktiesību 
vai indivīda tiesību aizsardzību vai arī par 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu
neatkarīgi no tā, vai tās ir 
pašnodarbinātas personas, līdzstrādājošie 
laulātie vai ekonomiski atkarīgi darba 
ņēmēji.

Or. en
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