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Ændringsforslag 6
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til artikel 8 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
tilstræber Unionen i alle sine aktiviteter at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 7
Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Hvis ægtefællerne ikke kan blive 
enige om lovvalg, bør de gennemgå en 
mæglingsprocedure, der omfatter mindst 
et samråd med en autoriseret mægler.

Or. en

Ændringsforslag 8
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et oplyst valg for begge ægtefællers 
vedkommende er et væsentligt princip i 
denne forordning. Begge ægtefæller bør 
have et præcist kendskab til de retlige og 
sociale konsekvenser af lovvalget. Det, at 
der er mulighed for i fællesskab at foretage 
lovvalg, bør ikke berøre ægtefællernes 

(16) Et oplyst valg for begge ægtefællers 
vedkommende er et væsentligt princip i 
denne forordning. Begge ægtefæller bør 
have et præcist kendskab til de retlige og 
sociale konsekvenser af lovvalget. Det, at 
der er mulighed for i fællesskab at foretage 
lovvalg, bør ikke berøre ægtefællernes 
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rettigheder og ligestilling. I den forbindelse 
bør de nationale domstole være bevidste 
om betydningen af, at begge ægtefæller 
træffer et oplyst valg, hvad angår de retlige 
konsekvenser af aftalen om lovvalg.

rettigheder og ligestilling. I den forbindelse 
bør de nationale domstole være bevidste 
om betydningen af, at begge ægtefæller 
træffer et oplyst valg, hvad angår de retlige 
konsekvenser af aftalen om lovvalg. Ved 
den officielle bekræftelse af lovvalget 
orienteres begge ægtefæller enkeltvis om 
de retlige konsekvenser af det pågældende 
lovvalg for den pågældendes personlige 
situation. Nationale bestemmelser, ifølge 
hvilke begge ægtefæller kan få fri proces, 
finder tilsvarende anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Det er meget vigtigt at adskille ægtefællerne, når skilsmisseproceduren begynder. Således 
skal de hver især have adgang til personspecifikke oplysninger om konsekvenserne af 
lovvalget. Disse oplysninger bør endvidere gives til begge ægtefæller enkeltvis, så de hver 
især kan træffe en personlig afgørelse.

Ændringsforslag 9
Andrea Češková

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der bør indføres visse garantier for at 
sikre, at ægtefællerne er klare over 
konsekvenserne af deres valg. Aftalen om 
lovvalg bør i det mindste være indgået 
skriftligt og være dateret og underskrevet 
af begge parter. Hvis loven i den 
deltagende medlemsstat, hvor de to 
ægtefæller har deres sædvanlige 
opholdssted, imidlertid indeholder regler 
om yderligere formelle krav, bør disse 
regler overholdes. Sådanne yderligere 
formelle krav kan f.eks. gælde i en 
deltagende medlemsstat, hvor aftalen skal 
indføjes i en ægtepagt.

(17) Der bør indføres visse garantier for at 
sikre, at ægtefællerne er klare over 
konsekvenserne af deres valg. Aftalen om 
lovvalg skal være indgået skriftligt og være 
dateret og underskrevet af begge parter, og 
underskrifterne skal være bekræftet. Hvis 
loven i den deltagende medlemsstat, hvor 
de to ægtefæller har deres sædvanlige 
opholdssted, imidlertid indeholder regler 
om yderligere formelle krav, bør disse 
regler overholdes. Sådanne yderligere 
formelle krav kan f.eks. gælde i en 
deltagende medlemsstat, hvor aftalen skal 
indføjes i en ægtepagt.

Or. cs
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Ændringsforslag 10
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Når der ikke er indgået aftale om 
lovvalg, bør denne forordning indføre 
harmoniserede lovvalgsregler baseret på en 
række principale og subsidiære 
tilknytningskriterier, der sikrer et tæt bånd 
mellem ægtefællerne og den omhandlede 
lov, og som tilgodeser kravet om 
retssikkerhed og retlig forudsigelighed og 
forebygger en situation, hvor en af 
ægtefællerne begærer skilsmisse før den 
anden for at sikre sig, at sagen behandles 
efter en bestemt lov, som vedkommende 
mener i højere grad tilgodeser hans eller 
hendes interesser. Disse 
tilknytningskriterier er valgt for at sikre, at 
skilsmisse- eller separationssagen 
behandles efter en lov, som ægtefællerne 
har en tæt tilknytning til, og de er først og 
fremmest baseret på ægtefællernes 
sædvanlige opholdssted.

(19) Når der ikke er indgået aftale om 
lovvalg, bør denne forordning indføre 
harmoniserede lovvalgsregler baseret på en 
række principale og subsidiære 
tilknytningskriterier, der sikrer et tæt bånd 
mellem ægtefællerne og den omhandlede 
lov, og som tilgodeser kravet om 
retssikkerhed og retlig forudsigelighed og 
forebygger en situation, hvor en af 
ægtefællerne begærer skilsmisse før den 
anden for at sikre sig, at sagen behandles 
efter en bestemt lov, som vedkommende 
mener i højere grad tilgodeser hans eller 
hendes interesser. Disse 
tilknytningskriterier bør være valgt for at 
sikre, at skilsmisse- eller separationssagen 
behandles efter en lov, som ægtefællerne 
har en tæt tilknytning til.

Or. en

Ændringsforslag 11
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I visse situationer, hvor den valgte 
lov ikke giver mulighed for skilsmisse eller 
ikke giver en af ægtefællerne lige adgang 
til skilsmisse eller separation på grund af 
dennes køn, bør loven i domstolslandet dog 
finde anvendelse.

(20) Når den valgte lov ikke giver 
mulighed for skilsmisse eller separation 
eller ikke giver en af ægtefællerne lige 
adgang til og behandling ved skilsmisse 
eller separation på grund af dennes køn, 
bør loven i domstolslandet dog finde 
anvendelse.

Or. fr
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Begrundelse

Med henblik på at beskytte såvel kvinders som mænds grundlæggende rettigheder bør der 
sikres lige adgang til og behandling ved skilsmisse eller separation.

Ændringsforslag 12
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I visse situationer, hvor den valgte lov 
ikke giver mulighed for skilsmisse eller 
ikke giver en af ægtefællerne lige adgang 
til skilsmisse eller separation på grund af 
dennes køn, bør loven i domstolslandet dog 
finde anvendelse.

(20) I visse situationer, hvor den valgte lov 
ikke giver mulighed for skilsmisse eller 
ikke giver en af ægtefællerne lige adgang 
til skilsmisse eller separation på grund af 
dennes køn, bør loven i domstolslandet dog 
finde anvendelse, uden at det berører
ordre public-undtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 13
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Når det er begrundet i almene hensyn, 
bør det i ekstraordinære tilfælde være 
muligt for de deltagende medlemsstaters 
domstole at undlade at anvende fremmed 
ret i en konkret sag, når det ville være klart 
i strid med ufravigelige retsprincipper i 
domstolslandet (ordre public) at anvende 
dem. Domstolene bør imidlertid ikke 
kunne anvende ordre public-undtagelsen 
for at undlade at anvende en anden 
medlemsstats lov, når dette er i strid med 
Den Europæiske Unions grundlæggende 
rettigheder, navnlig artikel 21, som 
forbyder enhver forskelsbehandling.

(21) Når det er begrundet i almene hensyn, 
bør det i ekstraordinære tilfælde være 
muligt for de deltagende medlemsstaters 
domstole at undlade at anvende fremmed 
ret i en konkret sag, når det ville være klart 
i strid med ufravigelige retsprincipper i 
domstolslandet (ordre public) at anvende 
dem. Domstolene bør imidlertid ikke 
kunne anvende ordre public-undtagelsen 
for at undlade at anvende en anden 
medlemsstats lov, når dette er i strid med 
Den Europæiske Unions grundlæggende 
rettigheder, navnlig artikel 21, som 
forbyder enhver forskelsbehandling, og 
artikel 23, som sikrer ligestilling mellem 
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mænd og kvinder på alle områder.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at respektere EU-borgernes grundlæggende rettigheder er det vigtigt at 
begrænse ordre public-undtagelsen.

Ændringsforslag 14
Andrea Češková

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 nævnte aftale skal indgås 
skriftligt, dateres og underskrives af begge 
ægtefæller. Elektroniske meddelelser, som 
varigt dokumenterer aftalen, anses for at 
være skriftlige.

3. Den i stk. 2 nævnte aftale skal indgås 
skriftligt, dateres og underskrives af begge 
ægtefæller, og underskrifterne skal 
bekræftes.

Or. cs

Ændringsforslag 15
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den lov, der skal anvendes i henhold til 
artikel 3 og 4, ikke giver mulighed for 
skilsmisse eller ikke giver en af 
ægtefællerne lige adgang til skilsmisse 
eller separation på grund af dennes køn, 
finder loven i domstolslandet anvendelse.

Når den lov, der skal anvendes i henhold til 
artikel 3 og 4, ikke giver mulighed for 
skilsmisse eller separation eller ikke giver 
en af ægtefællerne lige adgang til og 
behandling ved skilsmisse eller separation 
på grund af dennes køn, finder loven i 
domstolslandet anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at beskytte såvel kvinders som mænds grundlæggende rettigheder bør der 
sikres lige adgang til og behandling ved skilsmisse eller separation.
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Ændringsforslag 16
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det kan kun undlades at anvende en 
bestemmelse i en lov, som i henhold til 
denne forordning skal anvendes, hvis det er 
åbenbart uforenelig med grundlæggende 
retsprincipper i domstolslandet at anvende 
den.

Det kan kun undlades at anvende en 
bestemmelse i en lov, som i henhold til 
denne forordning skal anvendes, hvis det er 
åbenbart uforenelig med grundlæggende 
retsprincipper i domstolslandet at anvende 
den. Domstolene bør imidlertid ikke 
kunne anvende ordre public-undtagelsen 
med henblik på at undlade at anvende en 
anden medlemsstats lov, når dette er i 
strid med Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, navnlig 
artikel 21, som forbyder enhver 
forskelsbehandling, og artikel 23, der 
sikrer ligestilling mellem mænd og 
kvinder på alle områder.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at respektere EU-borgernes grundlæggende rettigheder er det vigtigt at 
begrænse ordre public-undtagelsen.
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