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Изменение 6
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 а) съгласно член 8 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, във всичките си действия 
Съюзът полага усилия за премахване 
на неравенствата и за насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените.

Or. fr

Изменение 7
Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Ако съпрузите не могат да 
постигнат споразумение относно 
приложимото право, те следва да 
преминат през процедура за медиация, 
включваща най-малко една 
консултация с акредитиран 
медиатор.

Or. en

Изменение 8
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Информираният избор на двамата (16) Информираният избор на двамата 
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съпрузи е един от основните принципи 
на настоящия регламент. Всеки един от 
съпрузите трябва да знае точно какви са 
правните и социалните последствия от 
избора на приложимото право. 
Възможността да се избере 
приложимото право по взаимно 
съгласие не трябва да засяга правата и 
равните възможности на двамата 
съпрузи. В това отношение съдиите в 
държавите-членки следва да съзнават 
значението на информирания избор на 
двамата съпрузи относно правните 
последици от сключеното споразумение 
за избора на приложимо право.

съпрузи е един от основните принципи 
на настоящия регламент. Всеки един от 
съпрузите трябва да знае точно какви са 
правните и социалните последствия от 
избора на приложимото право. 
Възможността да се избере 
приложимото право по взаимно 
съгласие не трябва да засяга правата и 
равните възможности на двамата 
съпрузи. В това отношение съдиите в 
държавите-членки следва да съзнават 
значението на информирания избор на 
двамата съпрузи относно правните 
последици от сключеното споразумение 
за избора на приложимо право. При 
вписването на избора на 
приложимото право в регистрите 
всеки един от съпрузите следва да 
бъде индивидуално информиран 
относно произтичащите от избора 
на приложимото право правни 
последици за личното му положение. 
Национални разпоредби, чрез които 
на всеки един от съпрузите може да 
бъде предоставена помощ във връзка с 
разходите по делото, следва да се 
прилагат mutatis mutandis.

Or. fr

Обосновка

Много е важно разграничаването на съпрузите при започването на процедурата по 
развод. Така всеки един от тях трябва да може да има достъп до персонализирана 
информация относно последствията от избора на приложимото право. Освен това 
тази информация трябва да бъде предоставяна индивидуално на всеки един от 
съпрузите, така че всеки от тях да може да вземе лично решение.

Изменение 9
Andrea Češková

Предложение за регламент
Съображение 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Следва да се въведат някои 
предпазни мерки, за да се гарантира, че 
съпрузите осъзнават последствията от 
своя избор. Като минимално 
изискване споразумението за избор на 
приложимо право следва да бъде 
изготвено в писмена форма, да носи 
дата и подписите на двете страни. Ако 
обаче правото на участващата държава-
членка, където е обичайното 
местопребиваване на двамата съпрузи, 
предвижда допълнителни формални 
изисквания, тези изисквания следва да 
бъдат спазени. Например, подобни 
допълнителни формални изисквания 
могат да съществуват в участваща 
държава-членка, в която 
споразумението се включва в брачен 
договор.

(17) Следва да се въведат някои 
предпазни мерки, за да се гарантира, че 
съпрузите осъзнават последствията от 
своя избор. Споразумението за избор 
на приложимо право трябва да бъде 
изготвено в писмена форма, да носи 
дата и подписите на двете страни, като 
подписите трябва да бъдат 
официално заверени. Ако обаче 
правото на участващата държава-
членка, където е обичайното 
местопребиваване на двамата съпрузи, 
предвижда допълнителни формални 
изисквания, тези изисквания следва да 
бъдат спазени. Например, подобни 
допълнителни формални изисквания 
могат да съществуват в участваща 
държава-членка, в която 
споразумението се включва в брачен 
договор.

Or. cs

Изменение 10
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) При липса на избор на приложимо 
право настоящият регламент следва да 
въведе хармонизирани стълкновителни 
норми въз основа на скала със 
степенувани критерии за привръзка, 
които се основават на наличието на 
тесни връзки между съпрузите и 
съответното право, с цел да се 
гарантират правната сигурност и 
предвидимостта, както и да се избегне 
ситуация, в която единият съпруг 
подава молба за развод преди другия, за 
да може процедурата да се подчини на 
определено право, което той счита за 

(19) При липса на избор на приложимо 
право настоящият регламент следва да 
въведе хармонизирани стълкновителни 
норми въз основа на скала със 
степенувани критерии за привръзка, 
които се основават на наличието на 
тесни връзки между съпрузите и 
съответното право, с цел да се 
гарантират правната сигурност и 
предвидимостта, както и да се избегне 
ситуация, в която единият съпруг 
подава молба за развод преди другия, за 
да може процедурата да се подчини на 
определено право, което той счита за 
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по-благоприятно за защита на 
собствените си интереси. Тези критерии 
за привръзка са избрани с оглед на това 
производството за развод или законна 
раздяла да се ръководи от право, с което 
съпрузите са в тесни връзки.
Критерият, който се прилага първо, 
препраща към закона по обичайното 
местопребиваване на съпрузите.

по-благоприятно за защита на 
собствените си интереси. Такива 
свързващи фактори следва да бъдат 
избрани с оглед на това производството 
за развод или законна раздяла да се 
ръководи от право, с което съпрузите са 
в тесни връзки.

Or. en

Изменение 11
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В някои случаи, когато 
приложимото право не предвижда 
развода или не предоставя на единия от 
съпрузите, заради пола му, равни права 
на достъп до развод или законна
раздяла, трябва да се приложи правото 
на сезирания съд.

(20) Когато приложимото право не 
предвижда развода или не предоставя на 
единия от съпрузите, заради пола му, 
равни права на достъп и третиране по 
отношение на развода или законната
раздяла, трябва да се приложи правото 
на сезирания съд.

Or. fr

Обосновка

За да бъдат защитени основните права на жените и мъжете, по време на развода или 
законната раздяла следва да бъде гарантирано равенство на правата на достъп и 
третиране.

Изменение 12
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В някои случаи, когато 
приложимото право не предвижда 

(20) В някои случаи, когато 
приложимото право не предвижда 
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развода или не предоставя на единия от 
съпрузите, заради пола му, равни права 
на достъп до развод или законна 
раздяла, трябва да се приложи правото 
на сезирания съд.

развода или не предоставя на единия от 
съпрузите, заради пола му, равни права 
на достъп до развод или законна 
раздяла, трябва да се приложи правото 
на сезирания съд, без да се засяга 
клаузата за обществения ред.

Or. en

Изменение 13
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При изключителни обстоятелства 
съображения, свързани с опазване на 
обществения интерес, следва да дадат 
възможност на правораздавателните 
органи на участващите държави-членки 
да не прилагат чуждото право, когато по 
отношение на конкретен случай това би 
било в явно противоречие с техния 
обществен ред. При все това 
националната юрисдикция не трябва да 
може да прилага изключението за 
обществения ред с цел да заобиколи 
правото на друга държава-членка, 
когато това би противоречало на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и по-специално член 
21 от нея, който забранява всяка форма 
на дискриминация.

(21) При изключителни обстоятелства 
съображения, свързани с опазване на 
обществения интерес, следва да дадат 
възможност на правораздавателните 
органи на участващите държави-членки 
да не прилагат чуждото право, когато по 
отношение на конкретен случай това би 
било в явно противоречие с техния 
обществен ред. При все това 
националната юрисдикция не трябва да 
може да прилага изключението за 
обществения ред с цел да заобиколи 
правото на друга държава-членка, 
когато това би противоречало на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и по-специално член 
21 от нея, който забранява всяка форма 
на дискриминация, както и член 23, 
гарантиращ равенството между 
жените и мъжете във всички 
области.

Or. fr

Обосновка

С оглед зачитането на основните права на европейските граждани е от значение 
изключението за обществения ред да бъде ограничено.
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Изменение 14
Andrea Češková

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението, упоменато в 
параграф 2, се изготвя в писмена форма, 
с вписване на дата и полагане на 
подписи от двамата съпрузи. Всяко 
предаване по електронен път, което 
осигурява траен запис на 
споразумението, е равностойно на 
„писмена форма“.

3. Споразумението, упоменато в 
параграф 2, се изготвя в писмена форма, 
с вписване на дата и полагане на 
подписи от двамата съпрузи, като 
подписите са официално заверени.

Or. cs

Изменение 15
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато приложимото право по силата на 
член 3 или член 4 не предвижда 
институцията на развода или не 
осигурява на единия от съпрузите, 
поради неговия пол, равни права на 
достъп до развод или до законна
раздяла, се прилага правото на 
сезирания съд.

Когато приложимото право по силата на 
член 3 или член 4 не предвижда 
институцията на развода или 
законната раздяла или не осигурява на 
единия от съпрузите, поради неговия 
пол, равни права на достъп и 
третиране по отношение на развода
или законната раздяла, се прилага 
правото на сезирания съд.

Or. fr

Обосновка

За да бъдат защитени основните права на жените и мъжете, по време на развода или 
законната раздяла следва да бъде гарантирано равенство на правата на достъп и 
третиране.
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Изменение 16
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на разпоредба на правото, 
определено като приложимо съгласно 
настоящия регламент, може да бъде 
отказано само ако това прилагане е явно 
несъвместимо с обществения ред (ordre 
public) в държавата на сезирания съд.

Прилагането на разпоредба на правото, 
определено като приложимо съгласно 
настоящия регламент, може да бъде 
отказано само ако това прилагане е явно 
несъвместимо с обществения ред (ordre 
public) в държавата на сезирания съд.
При все това националната 
юрисдикция не трябва да може да 
прилага изключението за 
обществения ред с цел да заобиколи 
правото на друга държава-членка, 
когато това би противоречало на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и по-специално 
член 21 от нея, който забранява всяка 
форма на дискриминация, както и 
член 23, гарантиращ равенството 
между жените и мъжете във всички 
области.

Or. fr

Обосновка

С оглед зачитането на основните права на европейските граждани е от значение 
изключението за обществения ред да бъде ограничено.


