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Amendamentul 7
Carlo Casini

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se asigure că nu există 
nicio discriminare bazată pe starea civilă 
sau familială în ceea ce privește condițiile 
de constituire a unei societăți între soți sau 
parteneri de viață, atunci când aceștia 
sunt recunoscuți de legislația națională.

(12) Este necesar să se asigure că nu există 
nicio discriminare bazată pe starea  
familială în ceea ce privește condițiile de 
constituire a unei societăți.

Or. it

Justificare

Conceptul de discriminare bazată pe statutul familial este discutabil și riscă să aibă 
consecințe în domeniul dreptului familiei, aflat în competența statelor membre.

Amendamentul 8
Carlo Casini

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) „soți colaboratori”: soții/soțiile sau 
partenerii de viață ai lucrătorilor 
independenți, atunci când aceștia sunt 
recunoscuți în dreptul intern, care nu sunt 
salariați sau asociați, în cazul în care 
aceștia, în condițiile prevăzute de dreptul 
intern, participă în mod obișnuit la 
activitatea lucrătorului independent și 
îndeplinesc fie aceleași sarcini, fie sarcini 
complementare; 

b) „soți colaboratori”: soții care nu sunt 
salariați sau asociați, în cazul în care 
aceștia, în condițiile prevăzute de dreptul 
intern, participă în mod obișnuit la 
activitatea lucrătorului independent și 
îndeplinesc fie aceleași sarcini, fie sarcini 
complementare.

Or. it
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Justificare

Modificarea făcută are consecințe în domeniul dreptului familiei, aflat în competența statelor 
membre. Respectând principiul subsidiarității și competențele statelor membre,decizia de a 
recunoaște în acest context un statut egal între soți și parteneri trebuie lăsată la altitudinea 
statelor membre.   

Amendamentul 9
Alin Lucian Antochi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Principiul egalității de tratament 
înseamnă că nu trebuie să existe niciun fel 
de discriminare pe motive de sex, în mod 
direct sau indirect, cu trimitere specială la 
starea civilă sau familială, îndeosebi cu 
privire la constituirea, instalarea sau 
extinderea unei întreprinderi sau începerea 
sau extinderea oricărei alte forme de 
activitate independentă.

1. Principiul egalității de tratament 
înseamnă că nu trebuie să existe niciun fel 
de discriminare pe motive de sex, în mod 
direct sau indirect, cu trimitere specială la 
starea civilă sau familială,  sau pe motiv de 
rasă, credință, vârstă, handicap sau 
orientare sexuală, îndeosebi cu privire la 
constituirea, instalarea sau extinderea unei 
întreprinderi sau începerea sau extinderea 
oricărei alte forme de activitate 
independentă.

Or. en

Amendamentul 10
Alin Lucian Antochi

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condițiilor specifice 
de acces la anumite activități care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că acele condiții de constituire a 
unei societăți între soți sau parteneri de 
viață recunoscuți în dreptul intern nu sunt 
mai restrictive decât condițiile de 

Fără a aduce atingere condițiilor specifice 
de acces la anumite activități care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că acele condiții de constituire a 
unei societăți între soți sau parteneri de 
viață recunoscuți în dreptul intern nu sunt 
mai restrictive decât condițiile de 
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constituire a unei societăți cu alte persoane. constituire a unei societăți cu alte persoane 
și că sunt recunoscute proprietatea 
comună și responsabilitățile comune.

Or. en

Amendamentul 11
Carlo Casini

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condițiilor specifice 
de acces la anumite activități care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
acele condiții de constituire a unei societăți 
între soți sau parteneri de viață 
recunoscuți în dreptul intern nu sunt mai 
restrictive decât condițiile de constituire a 
unei societăți cu alte persoane.

Fără a aduce atingere condițiilor specifice 
de acces la anumite activități care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
acele condiții de constituire a unei societăți 
între soți nu sunt mai restrictive decât 
condițiile de constituire a unei societăți cu 
alte persoane.

Or. it

Justificare

Modificarea făcută are consecințe în domeniul dreptului familiei, aflat în competența statelor 
membre. Respectând principiul subsidiarității și competențele statelor membre,decizia de a 
recunoaște în acest context un statut egal între soți și parteneri trebuie lăsată la altitudinea 
statelor membre.

Amendamentul 12
Alin Lucian Antochi

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soții colaboratori pot 
beneficia, la cerere, de un nivel de protecție 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soții colaboratori pot 
beneficia, la cerere, de un nivel de protecție 
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cel puțin echivalent cu cel al lucrătorilor 
independenți, în aceleași condiții cu cele 
aplicabile acestora din urmă.

cel puțin echivalent cu cel al lucrătorilor 
independenți, în aceleași condiții cu cele 
aplicabile acestora din urmă, inclusiv 
nivelul contribuțiilor sociale, care ar 
trebui să fie rezultatul unui acord comun 
între soțul/soția colaboratoare și 
antreprenor, luând pe deplin în 
considerare aspectele economice și 
sociale.

Or. en

Amendamentul 13
Alin Lucian Antochi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme de promovare, 
analiză, monitorizare și susținere a 
egalității de tratament pentru toate 
persoanele, fără discriminare pe 
considerente de sex și iau dispozițiile 
necesare. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenții însărcinate la nivel 
național cu apărarea drepturilor omului, cu 
garantarea drepturilor persoanelor sau cu 
aplicarea principiului egalității de 
tratament.

1. Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme de promovare, 
analiză, monitorizare și susținere a 
egalității de tratament pentru toate 
persoanele, fără discriminare pe 
considerente de sex și iau dispozițiile 
necesare. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenții însărcinate la nivel 
național cu apărarea drepturilor omului, cu 
garantarea drepturilor persoanelor sau cu 
aplicarea principiului egalității de 
tratament, pentru cei care desfășoară 
activități independente, soții colaboratori 
sau lucrătorii dependenți.

Or. en
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