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Poprawka 7
Carlo Casini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zapewnienie braku 
dyskryminacji ze względu na stan cywilny i
rodzinny w zakresie warunków zakładania 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do 
małżonków lub partnerów uznanych przez 
prawo krajowe.

(12) Konieczne jest zapewnienie braku 
dyskryminacji ze względu na stan rodzinny 
w zakresie warunków zakładania 
przedsiębiorstwa.

Or. it

Uzasadnienie

Pojęcie „dyskryminacji ze względu na stan cywilny” jest dyskusyjne i mogłoby naruszać 
dziedzinę prawa rodzinnego, która podlega wyłącznej kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 8
Carlo Casini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „małżonkowie współpracujący”: 
małżonkowie lub uznani przez prawo 
krajowe partnerzy osób prowadzących 
działalność na własny rachunek
niebędący pracownikami ani wspólnikami, 
którzy w trwały sposób uczestniczą, na 
warunkach określonych przez prawo 
krajowe, w działaniach osoby prowadzącej 
działalność na własny rachunek i wykonują 
takie same zadania lub zadania o 
charakterze wspomagającym.

(b) „małżonkowie współpracujący”: 
małżonkowie niebędący pracownikami ani 
wspólnikami, którzy w trwały sposób 
uczestniczą, na warunkach określonych 
przez prawo krajowe, w działaniach osoby 
prowadzącej działalność na własny 
rachunek i wykonują takie same zadania 
lub zadania o charakterze wspomagającym.

Or. it

Adlib Express Watermark



PE421.341v01-00 4/7 AM\774251PL.doc

PL

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy prawa rodzinnego, które podlega wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich. W celu poszanowania zasady pomocniczości i kompetencji państw
członkowskich należy pozostawić im decyzję w zakresie równego traktowania małżonków i 
partnerów w tym kontekście.

Poprawka 9
Alin Lucian Antochi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasada równego traktowania oznacza 
brak jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na płeć, bezpośredniej lub 
pośredniej, poprzez odwołanie zwłaszcza 
do stanu cywilnego lub rodzinnego, w 
szczególności w zakresie 
przedsiębiorczości, wyposażania lub 
rozszerzania działalności przedsiębiorstwa 
lub w zakresie rozpoczęcia innej formy 
działalności na własny rachunek.

1. Zasada równego traktowania oznacza 
brak jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na płeć, bezpośredniej lub 
pośredniej, poprzez odwołanie zwłaszcza 
do stanu cywilnego lub rodzinnego, lub 
dyskryminacji na tle rasowym, z powodów 
wyznania, wieku, niepełnosprawności lub 
orientacji seksualnej, w szczególności w 
zakresie przedsiębiorczości, wyposażania 
lub rozszerzania działalności 
przedsiębiorstwa lub w zakresie 
rozpoczęcia innej formy działalności na 
własny rachunek.

Or. en

Poprawka 10
Alin Lucian Antochi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki, aby 

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki, aby 
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zagwarantować, że warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między małżonkami lub 
uznanymi przez prawo krajowe partnerami 
nie były bardziej restrykcyjne niż warunki 
zakładania przedsiębiorstwa między 
innymi osobami.

zagwarantować, by warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między małżonkami lub 
uznanymi przez prawo krajowe partnerami 
nie były bardziej restrykcyjne niż warunki 
zakładania przedsiębiorstwa między 
innymi osobami, oraz by uznawana była 
ich wspólna własność i odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 11
Carlo Casini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki, aby 
zagwarantować, że warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między małżonkami lub 
uznanymi przez prawo krajowe 
partnerami nie były bardziej restrykcyjne 
niż warunki zakładania przedsiębiorstwa 
między innymi osobami.

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki, aby 
zagwarantować, że warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między małżonkami nie 
były bardziej restrykcyjne niż warunki 
zakładania przedsiębiorstwa między 
innymi osobami.

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy prawa rodzinnego, które podlega wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich. W celu poszanowania zasady pomocniczości i kompetencji państw 
członkowskich należy pozostawić im decyzję w zakresie równego traktowania małżonków i 
partnerów w tym kontekście.
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Poprawka 12
Alin Lucian Antochi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
konieczne środki, aby zapewnić, że 
małżonkowie współpracujący mogą, o ile 
wyrażą taką wolę, korzystać z 
przynajmniej takiego samego poziomu 
ochrony jak osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek oraz zgodnie z 
warunkami mającymi zastosowanie do 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek.

Państwa członkowskie wprowadzają 
konieczne środki, aby zapewnić, że 
małżonkowie współpracujący mogą, o ile 
wyrażą taką wolę, korzystać z 
przynajmniej takiego samego poziomu 
ochrony jak osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek oraz zgodnie z 
warunkami mającymi zastosowanie do 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, łącznie z takim samym 
poziomem składek na ubezpieczenie 
społeczne, który powinien być wynikiem 
wspólnego porozumienia 
współpracującego małżonka i 
przedsiębiorcy, przy pełnym wzięciu pod 
uwagę względów gospodarczych i 
społecznych.

Or. en

Poprawka 13
Alin Lucian Antochi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy do spraw promowania, 
analizowania, monitorowania i wspierania 
równego traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
dokonują odnoszących się do nich 
niezbędnych ustaleń. Organy te mogą 
wchodzić w skład agencji 
odpowiedzialnych na poziomie krajowym 
za obronę praw człowieka i przestrzeganie 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy do spraw promowania, 
analizowania, monitorowania i wspierania 
równego traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
dokonują odnoszących się do nich 
niezbędnych ustaleń. Organy te mogą 
wchodzić w skład agencji 
odpowiedzialnych na poziomie krajowym 
za obronę praw człowieka i przestrzeganie 
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praw jednostki lub wdrażanie zasady 
równego traktowania.

praw jednostki lub wdrażanie zasady 
równego traktowania zarówno w 
odniesieniu do osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, do 
małżonków współpracujących, jak i po 
prostu pracowników zależnych.

Or. en
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