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Predlog spremembe 7
Carlo Casini

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zagotoviti je treba, da ni 
diskriminacije na podlagi zakonskega 
stanu ali družinskega statusa v zvezi s 
pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema ali življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo.

(12) Zagotoviti je treba, da ni 
diskriminacije na podlagi družinskega 
statusa v zvezi s pogoji za ustanovitev 
družbe.

Or. it

Obrazložitev

Pojem diskriminacije na podlagi družinskega statusa je vprašljiv in bi lahko vplival na 
področje družinskega prava, ki je v izključni pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 8
Carlo Casini

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „zakonci, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti“: zakonci ali življenjski 
partnerji samozaposlenih delavcev, če jih 
priznava nacionalna zakonodaja, ki niso 
zaposleni delavci ali poslovni partnerji, 
kadar v skladu s pogoji, ki jih določa 
nacionalna zakonodaja, običajno sodelujejo 
v dejavnostih samozaposlenega delavca in 
opravljajo enake ali pomožne naloge;

(b) „zakonci, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti“: zakonci, ki niso zaposleni 
delavci ali poslovni partnerji, kadar v 
skladu s pogoji, ki jih določa nacionalna 
zakonodaja, običajno sodelujejo v 
dejavnostih samozaposlenega delavca in 
opravljajo enake ali pomožne naloge;

Or. it
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Obrazložitev

Predlog spremembe posega v področje družinskega prava, ki je v izključni pristojnosti držav 
članic. Da bi upoštevali načelo subsidiarnosti in pristojnosti držav članic, je treba njim 
prepustiti odločitev, ali bodo v tem smislu enakovredno upoštevale poročene in neporočene 
pare ali ne.

Predlog spremembe 9
Alin Lucian Antochi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Načelo enakega obravnavanja pomeni, 
da ne sme biti diskriminacije na podlagi 
spola, neposredne ali posredne, zlasti glede 
na zakonski ali družinski status, predvsem 
v zvezi z ustanavljanjem, opremljanjem ali 
razširjanjem podjetja ali ustanovitve ali 
širjenja katere koli oblike samostojne 
dejavnosti.

1. Načelo enakega obravnavanja pomeni, 
da ne sme biti diskriminacije na podlagi 
spola, neposredne ali posredne, zlasti glede 
na zakonski ali družinski status ali na 
podlagi rase, prepričanja, starosti, 
invalidnosti ali spolne usmerjenosti, 
predvsem v zvezi z ustanavljanjem, 
opremljanjem ali razširjanjem podjetja ali 
ustanovitve ali širjenja katere koli oblike 
samostojne dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 10
Alin Lucian Antochi

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema ali življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo, niso bolj omejevalni kot 
pogoji za ustanovitev družbe z drugimi 

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema ali življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo, niso bolj omejevalni kot 
pogoji za ustanovitev družbe z drugimi 
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osebami. osebami, prizna pa se tudi njuno skupno 
lastništvo in odgovornost.

Or. en

Predlog spremembe 11
Carlo Casini

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema ali življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo, niso bolj omejevalni kot 
pogoji za ustanovitev družbe z drugimi 
osebami.

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema niso bolj omejevalni kot pogoji 
za ustanovitev družbe z drugimi osebami.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe posega v področje družinskega prava, ki je v izključni pristojnosti držav 
članic. Da bi upoštevali načelo subsidiarnosti in pristojnosti držav članic, je treba njim 
prepustiti odločitev, ali bodo v tem smislu enakovredno upoštevale poročene in neporočene 
pare ali ne.

Predlog spremembe 12
Alin Lucian Antochi

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki zagotovijo, da zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki zagotovijo, da zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
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izvajanju njihove dejavnosti, na lastno 
zahtevo uživajo vsaj enako raven zaščite 
kot samozaposleni delavci in pod enakimi 
pogoji kot samozaposleni delavci.

izvajanju njihove dejavnosti, na lastno 
zahtevo uživajo vsaj enako raven zaščite 
kot samozaposleni delavci in pod enakimi 
pogoji kot samozaposleni delavci, tudi s 
stopnjo prispevkov za socialno varnost, 
kar mora biti rezultat obojestranskega 
dogovora med zakoncem, ki pomaga, in 
podjetnikom, pri čemer so v celoti 
upoštevani ekonomski in socialni vidiki.

Or. en

Predlog spremembe 13
Alin Lucian Antochi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
določbe in imenujejo enega ali več 
organov, ki skrbijo za spodbujanje, 
analiziranje, spremljanje in podpiranje 
enakega obravnavanja vseh oseb brez 
diskriminacije zaradi spola. Ti organi so 
lahko del agencij, ki so na nacionalni ravni 
odgovorne za varstvo človekovih pravic ali 
varovanje pravic posameznikov ali 
izvajanje načela enakega obravnavanja.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
določbe in imenujejo enega ali več 
organov, ki skrbijo za spodbujanje, 
analiziranje, spremljanje in podpiranje 
enakega obravnavanja vseh oseb brez 
diskriminacije zaradi spola. Ti organi so 
lahko del agencij, ki so na nacionalni ravni 
odgovorne za varstvo človekovih pravic ali 
varovanje pravic posameznikov ali
izvajanje načela enakega obravnavanja, 
bodisi samozaposlenega, zakonca, ki 
pomaga, ali zgolj odvisne delavce.

Or. en
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