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Alteração 7
Carlo Casini

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que não há 
discriminação em razão do estado civil ou
da situação familiar no que se refere às 
condições para a criação de uma empresa 
entre cônjuges ou parceiros de facto 
quando reconhecidos pela legislação 
nacional.

(12) É necessário garantir que não há 
discriminação em razão da situação 
familiar no que se refere às condições para 
a criação de uma empresa.

Or. it

Justificação

O conceito de "discriminação em razão do estado civil" é discutível e poderá ter efeitos no 
domínio do direito da família, que é da exclusiva competência dos Estados-Membros.

Alteração 8
Carlo Casini

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «cônjuges colaboradores»: os cônjuges 
ou parceiros de facto dos trabalhadores 
independentes, quando reconhecidos pela 
legislação nacional, que não sejam 
trabalhadores por conta de outrem ou 
parceiros comerciais, que participem, de 
modo habitual e nas condições previstas 
pelo direito nacional, na actividade do 
trabalhador independente, executando 
tarefas idênticas ou complementares;

(b) «cônjuges colaboradores»: os cônjuges, 
que não sejam trabalhadores por conta de 
outrem ou parceiros comerciais, que 
participem, de modo habitual e nas 
condições previstas pelo direito nacional, 
na actividade do trabalhador independente, 
executando tarefas idênticas ou 
complementares.

Or. it
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Justificação

A alteração introduzida tem incidências no direito da família, que é da exclusiva competência 
dos Estados-Membros. No respeito pelo princípio da subsidiariedade e das competências dos 
Estados-Membros,  é necessário deixar que sejam estes a decidir ou não estabelecer a 
igualdade entre cônjuges e parceiros de facto no âmbito da presente proposta.

Alteração 9
Alin Lucian Antochi

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O princípio da igualdade de tratamento 
implica a ausência de qualquer 
discriminação em razão do sexo, quer 
directa, quer indirectamente por referência, 
nomeadamente, ao estado civil ou à 
situação familiar, relacionada com a 
criação, instalação ou ampliação de uma 
empresa, ou ao início ou alargamento de 
qualquer outra forma de actividade como 
trabalhador independente.

1. O princípio da igualdade de tratamento 
implica a ausência de qualquer 
discriminação em razão do sexo, quer 
directa, quer indirectamente por referência, 
nomeadamente, ao estado civil ou à 
situação familiar, ou baseada na raça, 
credo, idade, deficiência ou orientação 
sexual, relacionada com a criação, 
instalação ou ampliação de uma empresa, 
ou ao início ou alargamento de qualquer 
outra forma de actividade como 
trabalhador independente.

Or. en

Alteração 10
Alin Lucian Antochi

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das condições específicas de 
acesso a certas actividades que se apliquem 
de igual modo aos dois sexos, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as condições de 
constituição de uma sociedade entre 
cônjuges ou parceiros de facto, quando 

Sem prejuízo das condições específicas de 
acesso a certas actividades que se apliquem 
de igual modo aos dois sexos, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as condições de 
constituição de uma sociedade entre 
cônjuges ou parceiros de facto, quando 
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reconhecidos pela legislação nacional, não 
sejam mais restritivas do que as condições 
de constituição de uma sociedade entre 
outras pessoas.

reconhecidos pela legislação nacional, não 
sejam mais restritivas do que as condições 
de constituição de uma sociedade entre 
outras pessoas, e que a sua propriedade e 
responsabilidade comum sejam 
reconhecidas.

Or. en

Alteração 11
Carlo Casini

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das condições específicas de 
acesso a certas actividades que se apliquem 
de igual modo aos dois sexos, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as condições de 
constituição de uma sociedade entre 
cônjuges ou parceiros de facto, quando 
reconhecidos pela legislação nacional, 
não sejam mais restritivas do que as 
condições de constituição de uma 
sociedade entre outras pessoas.

Sem prejuízo das condições específicas de 
acesso a certas actividades que se apliquem 
de igual modo aos dois sexos, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as condições de 
constituição de uma sociedade entre 
cônjuges ou parceiros de facto, quando 
reconhecidos pela legislação nacional, não 
sejam mais restritivas do que as condições 
de constituição de uma sociedade entre 
outras pessoas.

Or. it

Justificação

A alteração introduzida tem incidências no direito da família, que é da exclusiva competência 
dos Estados-Membros. No respeito pelo princípio da subsidiariedade e das competências dos 
Estados-Membros,  é necessário deixar que sejam estes a decidir ou não estabelecer a 
igualdade entre cônjuges e parceiros de facto no âmbito da presente proposta.
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Alteração 12
Alin Lucian Antochi

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os cônjuges 
colaboradores possam, a seu pedido, 
beneficiar de um nível de protecção pelo 
menos idêntico ao garantidos aos 
trabalhadores independentes, em condições 
idênticas às aplicáveis aos trabalhadores 
independentes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os cônjuges 
colaboradores possam, a seu pedido, 
beneficiar de um nível de protecção pelo 
menos idêntico ao garantidos aos 
trabalhadores independentes, em condições 
idênticas às aplicáveis aos trabalhadores 
independentes, incluindo o nível das 
contribuições para a segurança social, 
que deveriam resultar de um acordo 
comum entre o cônjuge colaborador e o 
empresário, tendo plenamente em conta 
considerações de ordem económica e 
social.

Or. en

Alteração 13
Alin Lucian Antochi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam um ou 
mais órgãos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação em razão do sexo. 
Tais órgãos podem ser parte de instâncias 
responsáveis, à escala nacional, pela defesa 
dos direitos humanos, a salvaguarda dos 
direitos individuais ou a aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento.

1. Os Estados-Membros designam um ou 
mais órgãos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação em razão do sexo. 
Tais órgãos podem ser parte de instâncias 
responsáveis, à escala nacional, pela defesa 
dos direitos humanos, a salvaguarda dos 
direitos individuais ou a aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento, quer 
se trate de trabalhadores independentes, 
de cônjuges colaboradores ou de 
trabalhadores economicamente 
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dependentes.

Or. en
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