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Изменение 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският парламент 
последователно е приканвал Комисията 
да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, 
по-специално, за да се подобри 
положението на помагащите съпрузи в 
селското стопанство.

(4) Европейският парламент 
последователно е приканвал Комисията 
да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, 
по-специално за да се подобри 
положението на помагащите съпрузи и 
на помагащите членове на неженени 
двойки в селското стопанство.

Or. es

Изменение 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Европейският парламент 
предложи в своята резолюция от 21 
февруари 1997 г. относно 
положението на помагащите съпрузи 
на самостоятелно заети лица да се 
въведе задължителна регистрация за 
помагащите съпрузи и помагащите 
членове на неженени двойки, за да не 
продължават те да бъдат 
„невидими“ работници, както и 
задължението за държавите-членки 
да предоставят възможност на 
помагащите съпрузи да се включат в 
схеми за самостоятелно заети лица 
за осигуряване при общо заболяване, 
инвалидност и старост. 

Or. es
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Изменение 23
Lissy Gröner

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага за самостоятелно заетите лица и 
помагащите съпрузи, тъй като както 
едните, така и другите участват в 
осъществяването на стопанските 
дейности.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага за самостоятелно заетите лица и 
помагащите съпрузи или партньорите, 
съжителстващи на семейни начала, 
които участват в осъществяването на 
стопанските дейности.

Or. de

Обосновка

Партньорите, съжителстващи на семейни начала, трябва да се ползват със същите 
права като съпрузите, с цел да се избегне незаконната дискриминация в рамките на 
Европейския съюз.  

Изменение 24
Anna Záborská

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
няма дискриминация, основана на 
брачното или семейното положение 
че по отношение на условията за 
създаване на дружество от съпрузи 
или от партньори на семейни начала, 
когато те са законни по силата на 
националното законодателство.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Това основание за дискриминация не фигурира в съответната разпоредба в Хартата 
на основните права (член 21), поради което въпросът за брачното или семейното 
положение продължава да бъде изцяло от компетентността на държавите-членки.

Изменение 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид приноса им за семейния 
бизнес, помагащите съпрузи, при искане 
от тяхна страна, следва да разполагат с 
възможността да ползват равнище на 
закрила най-малко равно на онова, от 
което се ползват самостоятелно заетите 
лица, при същите условия като 
приложимите за самостоятелно заетите 
лица, особено по отношение на 
осигурителните вноски. От държавите-
членки следва да бъде изискано да 
предприемат необходимите мерки, за да 
бъде възможен посочения избор. При 
всички положения, равнището на 
закрила на самостоятелно заетите лица 
и помагащите съпрузи може да 
съответства на степента на тяхното 
участие в дейностите, които са част от 
семейния бизнес.

(13) Предвид приноса им за семейното 
предприятие, помагащите съпрузи и 
помагащите членове на неженени 
двойки при искане от тяхна страна 
следва да разполагат с възможността да 
ползват равнище на закрила най-малко 
равно на онова, от което се ползват 
самостоятелно заетите лица, при същите 
условия като приложимите за 
самостоятелно заетите лица, особено по 
отношение на осигурителните вноски. 
От държавите-членки следва да бъде 
изискано да предприемат необходимите 
мерки, за да бъде възможен посоченият 
избор, или да включат помагащите 
съпрузи и помагащите членове на 
неженени двойки в схемите за 
задължително социално осигуряване 
при същите условия, приложими за 
самостоятелно заетите лица. При 
всички положения, равнището на 
закрила на самостоятелно заетите лица, 
помагащите съпрузи и помагащите 
членове на неженени двойки може да 
съответства на степента на тяхното 
участие в дейностите на семейното 
предприятие.

Or. es
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Изменение 26
Esther De Lange

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Ключовата мярка в подкрепа на 
съвместяването на личния и 
професионалния живот на 
самостоятелно заетите лица и 
помагащите съпрузи е 
предоставянето на правото на 
отпуск по майчинство. Определянето 
на равнището на вноските и на 
всички условия относно 
обезщетенията и плащанията 
продължава да бъде от 
компетентността на държавите-
членки, като се взема предвид 
фактът, че самостоятелно заетите 
жени и помагащите съпруги се 
нуждаят от значителна степен на 
гъвкавост в трудовия си живот.

Or. en

Изменение 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Защитата от дискриминацията, 
основана на пола, следва да бъде 
подкрепена във всяка държава-членка от 
един или няколко органа с нужната 
компетенция за анализиране на тези 
проблеми, за проучване на възможните 
решения и за осигуряване на конкретна 
помощ на жертвите. Посоченият орган 
или органи могат да бъде същият, който 
на национално равнище е натоварен със 

(18) Защитата на самостоятелно 
заетите лица, помагащите съпрузи и 
помагащите членове на неженени 
двойки от дискриминацията, основана 
на пола, следва да бъде подкрепена във 
всяка държава-членка от един или 
няколко органа с нужната компетенция 
за анализиране на тези проблеми, за 
проучване на възможните решения и за 
осигуряване на конкретна помощ на 
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защитата на правата на човека, 
закрилата на правата на личността или 
прилагането на принципа на равно 
третиране. При упражняване на 
правомощията си и изпълнение на 
отговорностите си, произтичащи от 
настоящата директива, тези органи 
трябва да действат по начин, съвместим 
с Парижките принципи на 
Организацията на обединените нации, 
отнасящи се до статута и 
функционирането на националните 
институции за защита и насърчаване на 
правата на човека.

лицата, които са обект на такава 
дискриминация. Посоченият орган или 
органи могат да бъде същият, който на 
национално равнище е натоварен със 
защитата на правата на човека, 
закрилата на правата на личността или 
прилагането на принципа на равно 
третиране. При упражняване на 
правомощията си и изпълнение на 
отговорностите си, произтичащи от 
настоящата директива, тези органи 
трябва да действат по начин, съвместим 
с Парижките принципи на 
Организацията на обединените нации, 
отнасящи се до статута и 
функционирането на националните 
институции за защита и насърчаване на 
правата на човека.

Or. es

Изменение 28
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „помагащи съпрузи“: съпрузите или 
партньорите, съжителстващи на 
семейни начала със самостоятелно 
заетите лица, когато са признати от 
националното законодателство, 
които не са нито работници или 
служители, нито съдружници, а редовно 
и в съответствие с условията на 
националното законодателство участват 
в дейностите на самостоятелно заетото 
лице и изпълняват същите или помощни 
задачи.

б) „помагащи съпрузи“: съпрузите, 
които не са нито работници или 
служители, нито съдружници, а редовно 
и в съответствие с условията на 
националното законодателство участват 
в дейностите на самостоятелно заетото 
лице и изпълняват същите или помощни 
задачи.

Or. en
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Обосновка

Настоящата формулировка на тази разпоредба има отражение върху областта на 
националното семейно право. Определението на „семейно положение“ продължава да 
бъде от изключителната компетентност на държавите-членки. В съответствие с 
принципа на субсидиарност и при пълно зачитане на компетенциите на държавите-
членки е необходимо държавите-членки да запазят правото си да решат дали да 
предвидят еднакъв статус за съпрузите и партньорите, съжителстващи на семейни 
начала, в рамките на приложното поле на директивата.  

Изменение 29
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
това, условията за създаване на 
дружество от съпрузи или партньори, 
съжителстващи на семейни начала, 
когато са признати от националното 
законодателство, да не са с по-
ограничителен характер от условията за 
създаване на дружество с други лица.

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
това условията за създаване на 
дружество от съпрузи да не са с по-
ограничителен характер от условията за 
създаване на дружество с други лица.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка на тази разпоредба има отражение в областта на 
националното семейно право. Определението на „семейно положение“ продължава да 
бъде от изключителната компетентност на държавите-членки. В съответствие с 
принципа на субсидиарност и при пълно зачитане на компетенциите на държавите-
членки е необходимо държавите-членки да запазят правото си да решат дали да 
предвидят еднакъв статус за съпрузите и партньорите, съжителстващи на семейни 
начала, в рамките на приложното поле на директивата.  
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Изменение 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
това, условията за създаване на 
дружество от съпрузи или партньори, 
съжителстващи на семейни начала, 
когато са признати от националното 
законодателство, да не са с по-
ограничителен характер от условията за 
създаване на дружество с други лица.

Без да се засягат специфичните условия 
за достъп до определени дейности, 
които еднакво се прилагат и към двата 
пола, държавите-членки вземат мерки 
за гарантиране на еднаквото правно 
положение на съпрузите и на 
партньорите, съжителстващи на 
семейни начала, като се признае 
тяхната имуществена общност, и 
предприемат необходимите мерки за 
гарантиране на това условията за 
създаване на дружество от съпрузи или 
партньори, съжителстващи на семейни 
начала, когато са признати от 
националното законодателство, да не са 
с по-ограничителен характер от 
условията за създаване на дружество с 
други лица

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е на помагащите съпрузи/партньори, съжителстващи на 
семейни начала, да се признае еднакъв правен статус по отношение на имуществото 
и отговорностите, което би гарантирало, че и двамата партньори имат еднакъв дял 
от резултатите от дейността на своето предприятие, еднаква отговорност за 
неговото функциониране и еднакъв достъп при раздяла, развод и/или смърт на един от 
партньорите. Поради липсата на правен статус, помагащите съпрузи/партньори, 
съжителстващи на семейни начала, могат да се окажат - и в действителност се 
оказват - в ситуация, в която те нямат законно право върху активите на 
предприятието и са лишени от средства в труден момент. Освен това фактът, че за 
тях не важи задължителното социално осигуряване, допълнително увеличава 
тяхната уязвимост.
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Изменение 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
помагащите съпрузи могат по свое 
искане да се ползват поне от същото 
ниво на закрила като самостоятелно 
заетите лица и при същите условия като 
самостоятелно заетите лица.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че помагащите съпрузи и помагащите 
членове на неженени двойки се ползват 
поне от същото ниво на закрила като 
самостоятелно заетите лица и при 
същите условия като самостоятелно 
заетите лица. Тези мерки гарантират 
независимото членуване на 
помагащите съпрузи и на помагащите 
членове на неженени двойки в 
схемите за социално осигуряване, 
които са предназначени за 
самостоятелно заетите лица и 
покриват общо заболяване, 
инвалидност и старост, при условие 
че внасят същите вноски като 
самостоятелно заетите лица, дори 
ако за тази цел трябва да се предвиди 
възможността вноските им да се 
изчисляват на базата на фиксирана 
ставка.
Осигурителните вноски на 
помагащите съпрузи и на помагащите 
членове на неженени двойки се 
приспадат от данъците като 
оперативни разходи, по подобие на 
реалното възнаграждение, което 
помагащите съпрузи и партньорите, 
съжителстващи на семейни начала, 
получават, при две условия: услугите 
им да се предоставят надлежно и 
възнаграждението да съответства на 
обичайното възнаграждение за 
подобни услуги.

Or. es
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Изменение 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
помагащите съпрузи могат по свое 
искане да се ползват поне от същото 
ниво на закрила като самостоятелно 
заетите лица и при същите условия като 
самостоятелно заетите лица.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че помагащите съпрузи и партньорите, 
съжителстващи на семейни начала, 
се ползват с право на задължително 
социално осигуряване, с 
възможността да се откажат от 
него на доброволни начала по свое 
искане, и че те се ползват поне от 
същото ниво на закрила като 
самостоятелно заетите лица и при 
същите условия като самостоятелно 
заетите лица.

Or. en

Обосновка

Задължителното социално осигуряване е от ключово значение, в съчетание с 
възможността за доброволен отказ от него. Предоставянето на задължително 
социално осигуряване би обезпечило и механизъм за регистриране на помагащите 
съпрузи/партньори, съжителстващи на семейни начала, тъй като липсата на 
регистрация затруднява определянето на броя на жените, които изпълняват дейност 
в качеството на помагащи лица. 

Изменение 33
Lissy Gröner

Предложение за директива
Член 7 - Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпуск по майчинство Отпуск по майчинство и родителски 
отпуск
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Or. de

Изменение 34
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по свое 
искане, да имат право на същия период 
на отпуск по майчинство, както е 
предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат да имат 
право на същия период на отпуск по 
майчинство, както е предвидено в 
Директива 92/85/ЕИО.

Or. pt

Обосновка

От първостепенно значение е всички икономически активни европейки да имат право 
на еднакъв законоустановен платен отпуск по майчинство.  Този подход е от основно 
значение за борбата срещу дискриминацията, на която са подложени жените при 
раждането на дете.  

Изменение 35
Esther De Lange

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по свое 
искане, да имат право на същия период 
на отпуск по майчинство, както е 
предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат да имат 
право на период на отпуск по 
майчинство, който е съобразен с 
техните потребности.
Продължителността на отпуска по 
майчинство следва да бъде по избор на 
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съответните жени, при условие че 
като цяло той не превишава 
предвиденото в Директива 92/85/ЕИО. 

Or. en

Изменение 36
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по свое 
искане, да имат право на същия период 
на отпуск по майчинство, както е 
предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат да имат 
право на период на отпуск по 
майчинство, който е съобразен със 
специфичните потребности на 
самостоятелно заетите жени и 
положението на помагащите съпруги. 
Продължителността на този отпуск 
по майчинство не може да превишава 
шестнайсет седмици, осем от които 
следва да се ползват след раждането.  
Законоустановеният отпуск след 
раждане може да се удължи до 
максимално 12 седмици при 
преждевременно раждане, 
едновременно раждане на повече от 
едно дете и кърмене.  

Or. fr

Изменение 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 1. Държавите-членки предприемат 
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необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по свое 
искане, да имат право на същия период 
на отпуск по майчинство, както е 
предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по свое 
искане, да имат право на същия период 
на отпуск по майчинство, както е 
предвидено в Директива 92/85/ЕИО и 
във всеки последващ акт за изменение 
на тази директива. Държавите-
членки гарантират, че 
законоустановеният отпуск по 
майчинство, предвиден в тези актове, 
се предоставя на самостоятелно 
заетите лица и на помагащите 
съпрузи или партньорите, 
съжителстващи на семейни начала, 
по тяхно искане.

Or. en

Обосновка

Задължителните разпоредби на Директива 92/85/ЕИО на Съвета и на последващата 
изменена директива следва да се прилагат спрямо всички жени, които неотдавна са 
родили или които кърмят, независимо от техния трудов статус. Като се отчита 
фактът, че не всички жени раждат дете, бременността, раждането и кърменето 
представляват част от опита, който е общ за много жени. Поради това при тези 
обстоятелства всички жени следва да се ползват с правото на защита и на период за 
почивка. Професионалният статус на жените, който понастоящем определя 
тяхното право на защита по време на бременност, раждане на дете и кърмене, която 
включва период за почивка след раждане и при кърмене, ако съответните жени 
поискат това, създава неравенство между жените.

Изменение 38
Lissy Gröner

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по свое 
искане, да имат право на същия период 
на отпуск по майчинство, както е 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите лица и 
помагащите съпрузи могат да имат 
право на същия период на отпуск по 
майчинство и на родителски отпуск, 
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предвидено в Директива 92/85/ЕИО. както е предвидено в Директиви 
92/85/ЕИО и 96/34/ЕО.

Or. de

Обосновка

Задължителните мерки, предвидени в Директиви 92/85/ЕИО и 96/34/ЕО, както и в 
съществуващите и бъдещите актове за изменение на директивите, следва да се 
прилагат спрямо отпуска по майчинство и родителския отпуск за всички жени и 
мъже независимо от техния професионален статус.

Изменение 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.  Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по свое 
искане, да имат право на същия период 
на отпуск по майчинство, както е 
предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

1.  Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени, 
помагащите съпруги и помагащите 
членове на неженени двойки имат 
право на еднакъв отпуск по майчинство, 
както е предвидено в Директива 
92/85/ЕИО.

Or. es

Изменение 40
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Отпускът по майчинство, 
предвиден в параграф 1, включва 
законоустановен платен отпуск от 
най-малко осем седмици след 
раждането.  
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Or. pt

Обосновка

Законоустановеният отпуск по майчинство след раждането следва да се прилага за 
всички работещи жени, независимо от това дали те са заети, самостоятелно заети, 
помагащи съпруги или безработни, независимо от броя на дните, през които преди 
това са извършвали трудова дейност.   Минималният период от осем седмици е от 
основно значение, за да могат жените да се възстановят в достатъчна степен след 
раждането, за да се насърчава кърменето и за да се благоприятства заздравяването 
на връзката между майката и детето.

Изменение 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обезщетението, посочено в параграф 
2, се счита за достатъчно, ако гарантира 
доход, най-малкото равностоен на онзи, 
който съответното лице би 
получавало в случай на прекъсване на 
работа по здравословни причини или, 
ако не е приложимо, всякакво 
равностойно обезщетение, определено 
от националното законодателство, до 
евентуалния максимален размер, 
определен от националното 
законодателство.

3. Обезщетението, посочено в параграф 
2, се счита за достатъчно, ако гарантира 
доход, най-малкото равностоен на 
последните декларирани доходи, или, 
ако това не е приложимо, всякакво 
равностойно обезщетение, определено 
от националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 37. 
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Изменение 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги имат възможно 
най-голям достъп до услуги, които 
осигуряват временно заместване или до 
всякакви съществуващи национални 
социални услуги, като алтернатива 
на обезщетението, посочено в параграф 
2.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги имат достъп до 
услуги, които осигуряват временно 
заместване или до всякакви 
съществуващи национални социални 
услуги, в допълнение към
обезщетението, посочено в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 37.

Изменение 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги имат възможно 
най-голям достъп до услуги, които 
осигуряват временно заместване или до 
всякакви съществуващи национални 
социални услуги, като алтернатива на 
обезщетението, посочено в параграф 2.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
самостоятелно заетите жени, 
помагащите съпруги и помагащите 
членове на неженени двойки имат 
възможно най-голям достъп до услуги, 
които осигуряват временно заместване 
или до всякакви съществуващи 
национални социални услуги, като 
алтернатива на обезщетението, 
посочено в параграф 2.
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Or. es

Изменение 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че самостоятелно 
заетите лица и помагащите съпрузи 
или партньори, съжителстващи на 
семейни начала, имат право на мерки, 
свързани с родителския отпуск, 
включително на родителски отпуск.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 37.

Изменение 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Предложение за директива
Член 7 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Признаване на труда на помагащите 
съпрузи и на помагащите членове на 

неженени двойки
Държавите-членки се ангажират да 
проучат при какви условия може да се 
насърчава признаването на труда на 
помагащите съпрузи и помагащите 
членове на неженени двойки и в 
резултат на това проучване да 
обмислят всички подходящи мерки за 
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насърчаване на подобно признаване. 

Or. es
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