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Pozměňovací návrh 6
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Podle článku 8 Smlouvy o fungování 
Evropské unie usiluje Evropská unie při 
všech svých činnostech o odstranění 
nerovností a podporuje rovné zacházení 
pro muže a ženy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Franziska Katharina Brantner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pokud se manželé nedokáží 
shodnout na rozhodném právu, měli by 
využít mediačního řízení, které zahrnuje 
alespoň jednu konzultaci se schváleným 
mediátorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zasvěcená volba obou manželů je 
hlavní zásadou tohoto nařízení. Každý
z manželů by měl přesně vědět, jaké jsou 
právní a společenské důsledky volby 
rozhodného práva. Možnost zvolit 
rozhodné právo po vzájemné dohodě nesmí 

(16) Zasvěcená volba obou manželů je 
hlavní zásadou tohoto nařízení. Každý
z manželů by měl přesně vědět, jaké jsou 
právní a společenské důsledky volby 
rozhodného práva. Možnost zvolit 
rozhodné právo po vzájemné dohodě nesmí 
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být na újmu práv a rovnosti vyhlídek obou 
manželů. V tomto ohledu by si vnitrostátní 
soudy měly být vědomy důležitosti 
zasvěcené volby obou manželů ohledně 
právních důsledků dohody o volbě 
rozhodného práva.

být na újmu práv a rovnosti vyhlídek obou 
manželů. V tomto ohledu by si vnitrostátní 
soudy měly být vědomy důležitosti 
zasvěcené volby obou manželů ohledně 
právních důsledků dohody o volbě 
rozhodného práva. Při ověření zvoleného 
rozhodného práva musí být každý
z manželů individuálně poučen o právních 
důsledcích plynoucích z této volby pro 
jeho osobní situaci. Odpovídajícím 
způsobem se použijí vnitrostátní právní 
předpisy, na jejichž základě může každý
z manželů využít právní pomoc.

Or. fr

Odůvodnění

Při zahájení rozvodového řízení je třeba přistupovat ke každému z manželů samostatně.
Každý z nich tudíž musí mít přístup k informacím o důsledcích, které bude mít volba 
rozhodného práva pro jeho individuální situaci. Tyto informace by navíc měly být 
poskytovány každému z manželů zvlášť, aby mohli učinit vlastní rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 9
Andrea Češková

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měly by být vytvořeny určité záruky 
pro to, aby si manželské páry uvědomily 
důsledky své volby. Dohoda o volbě 
rozhodného práva by přinejmenším měla
být vyhotovena písemně, datována
a podepsána oběma stranami. Pokud však 
právo zúčastněného členského státu,
v němž mají oba manželé místo obvyklého 
bydliště, obsahuje doplňující formální 
pravidla, je třeba tato pravidla dodržovat. 
Tato doplňující formální pravidla mohou 
existovat například v zúčastněném 
členském státě, v němž je dohoda součástí 
manželské smlouvy.

(17) Měly by být vytvořeny určité záruky 
pro to, aby si manželské páry uvědomily 
důsledky své volby. Dohoda o volbě 
rozhodného práva musí být vyhotovena 
písemně, datována, podepsána oběma 
stranami a podpisy musí být úředně 
ověřeny. Pokud však právo zúčastněného 
členského státu, v němž mají oba manželé 
místo obvyklého bydliště, obsahuje 
doplňující formální pravidla, je třeba tato 
pravidla dodržovat. Tato doplňující 
formální pravidla mohou existovat 
například v zúčastněném členském státě,
v němž je dohoda součástí manželské 
smlouvy.
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Pozměňovací návrh 10
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Nedojde-li k volbě rozhodného práva, 
toto nařízení by mělo stanovit 
harmonizované kolizní normy na základě 
různých kolizních kritérií založených na 
úzké vazbě mezi manželi a dotyčným 
právem s ohledem na zaručení právní 
jistoty a předvídatelnosti a zabránit tomu, 
aby jeden z manželů požádal o rozvod 
dříve než ten druhý kvůli tomu, aby se 
řízení řídilo určitým právem, které 
považuje za vhodnější pro ochranu svých 
zájmů. Tato kolizní kritéria byla zvolena 
tak, aby se řízení ve věcech rozvodu nebo 
rozluky řídilo právem, k němuž mají 
manželé úzkou vazbu, a zakládají se
v první řadě na právu v místě obvyklého 
bydliště.

(19) Nedojde-li k volbě rozhodného práva, 
toto nařízení by mělo stanovit 
harmonizované kolizní normy na základě 
různých kolizních kritérií založených na 
úzké vazbě mezi manželi a dotyčným 
právem s ohledem na zaručení právní 
jistoty a předvídatelnosti a zabránit tomu, 
aby jeden z manželů požádal o rozvod 
dříve než ten druhý kvůli tomu, aby se 
řízení řídilo určitým právem, které 
považuje za vhodnější pro ochranu svých 
zájmů. Tato kolizní kritéria by měla být 
zvolena tak, aby se řízení ve věcech 
rozvodu nebo rozluky řídilo právem,
k němuž mají manželé úzkou vazbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V určitých situacích by však měly být 
použity právní předpisy soudu, který se 
věcí zabývá, zejména v případě, kdy 
rozhodné právo neupravuje rozvod, nebo 
kdy rozhodné právo jednomu z manželů 
nezajišťuje rovnost přístupu k rozvodu 
nebo k rozluce z důvodu jeho pohlaví.

(20) Právní předpisy soudu, který se věcí 
zabývá, by však měly být použity v případě, 
kdy rozhodné právo neupravuje rozvod
nebo rozluku, nebo nezajišťuje jednomu
z manželů z důvodu jeho pohlaví rovnost 
přístupu k rozvodu nebo k rozluce nebo 
rovné zacházení.

Or. fr
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Odůvodnění

Za účelem ochrany základních práv žen i mužů je třeba zajistit rovnost přístupu a rovné 
zacházení ve věci rozvodu nebo rozluky.

Pozměňovací návrh 12
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V určitých situacích by však měly být 
použity právní předpisy soudu, který se 
věcí zabývá, zejména v případě, kdy 
rozhodné právo neupravuje rozvod, nebo 
kdy rozhodné právo jednomu z manželů 
nezajišťuje rovnost přístupu k rozvodu 
nebo k rozluce z důvodu jeho pohlaví.

(20) V určitých situacích by však měly být 
použity právní předpisy soudu, který se 
věcí zabývá, zejména v případě, kdy 
rozhodné právo neupravuje rozvod, nebo 
kdy rozhodné právo jednomu z manželů 
nezajišťuje rovnost přístupu k rozvodu 
nebo rozluce z důvodu jeho pohlaví, aniž 
by byla dotčena výhrada veřejného 
pořádku.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za výjimečných okolností by měly 
důvody veřejného pořádku umožnit 
soudům zúčastněných členských států, aby 
vyloučily cizí právo, pokud by jeho použití
v konkrétním případě bylo zjevně
v rozporu s veřejným pořádkem místa, 
jehož soud ve věci jedná. Soudy by 
nicméně neměly mít možnost použít 
výhradu veřejného pořádku, aby vyloučily 
právo jiného členského státu, pokud by to 
odporovalo Listině základních práv 
Evropské unie, zejména jejímu článku 21, 
který zakazuje jakoukoli diskriminaci.

(21) Za výjimečných okolností by měly 
důvody veřejného pořádku umožnit 
soudům zúčastněných členských států, aby 
vyloučily cizí právo, pokud by jeho použití
v konkrétním případě bylo zjevně
v rozporu s veřejným pořádkem místa, 
jehož soud ve věci jedná. Soudy by 
nicméně neměly mít možnost použít 
výhradu veřejného pořádku, aby vyloučily 
právo jiného členského státu, pokud by to 
odporovalo Listině základních práv 
Evropské unie, zejména jejímu článku 21, 
který zakazuje jakoukoli diskriminaci,
a článku 23, který zajišťuje rovnost žen



AM\838582CS.doc 7/8 PE452.685v01-00

CS

a mužů ve všech oblastech.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem dodržování základních práv evropských občanů je důležité omezit výhradu 
veřejného pořádku.

Pozměňovací návrh 14
Andrea Češková

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dohoda uvedená v odstavci 2 bude 
vyhotovena písemně, datována
a podepsána oběma stranami. Písemné 
formě jsou rovnocenná veškerá sdělení 
elektronickými prostředky, která umožňují 
trvalý záznam dohody.

3. Dohoda uvedená v odstavci 2 bude 
vyhotovena písemně, datována, podepsána 
oběma stranami a podpisy budou úředně 
ověřeny.

Or. cs

Pozměňovací návrh 15
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže rozhodné právo podle článků 3 a 4 
neupravuje rozvod nebo jednomu
z manželů nezajišťuje rovnost přístupu
k rozvodu nebo k rozluce z důvodu jeho 
pohlaví, použije se právo místa soudu.

Jestliže rozhodné právo podle článků 3 a 4 
neupravuje rozvod nebo rozluku nebo 
jednomu z manželů nezajišťuje z důvodu 
jeho pohlaví rovnost přístupu nebo rovné 
zacházení, pokud jde o rozvod nebo 
rozluku, použije se právo místa soudu.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem ochrany základních práv žen i mužů je třeba zajistit rovnost přístupu a rovné 
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zacházení ve věci rozvodu nebo rozluky.

Pozměňovací návrh 16
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití ustanovení určeného práva podle 
tohoto ustanovení lze vyloučit pouze tehdy, 
je-li toto použití zjevně neslučitelné
s veřejným pořádkem místa, jehož soud ve 
věci jedná.

Použití ustanovení určeného práva podle 
tohoto ustanovení lze vyloučit pouze tehdy, 
je-li toto použití zjevně neslučitelné
s veřejným pořádkem místa, jehož soud ve 
věci jedná. Soudy by nicméně neměly mít 
možnost použít výhradu veřejného 
pořádku, aby vyloučily právo jiného 
členského státu, pokud by to odporovalo 
Listině základních práv Evropské unie, 
zejména jejímu článku 21, který zakazuje 
jakoukoli diskriminaci, a článku 23, který 
zajišťuje rovnost žen a mužů ve všech 
oblastech.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem dodržování základních práv evropských občanů je důležité omezit výhradu 
veřejného pořádku.


