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Τροπολογία 6
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η 
Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Or. fr

Τροπολογία 7
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν
είναι σε θέση να συμφωνήσουν επί του
εφαρμοστέου δικαίου, υπόκεινται σε 
διαδικασία μεσολάβησης που 
συνεπάγεται τουλάχιστο μια συνάντηση
με διαπιστευμένο μεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 8
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η τεκμηριωμένη επιλογή των δύο 
συζύγων αποτελεί βασική αρχή του 
παρόντος κανονισμού. Ο κάθε σύζυγος 
είναι σκόπιμο να γνωρίζει επακριβώς τις 

(16) Η τεκμηριωμένη επιλογή των δύο 
συζύγων αποτελεί βασική αρχή του 
παρόντος κανονισμού. Ο κάθε σύζυγος 
είναι σκόπιμο να γνωρίζει επακριβώς τις 
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νομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου. Η 
δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου με κοινή συμφωνία δεν θα πρέπει 
να προσβάλλει τα δικαιώματα και την ίση 
μεταχείριση των δύο συζύγων. Προς το 
σκοπό αυτό, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει 
να έχουν επίγνωση της σημασίας μιας 
τεκμηριωμένης επιλογής των δυο συζύγων 
ως προς τις νομικές συνέπειες της 
συναπτόμενης συμφωνίας με αντικείμενο 
την επιλογή δικαίου.

νομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου. Η 
δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου με κοινή συμφωνία δεν θα πρέπει 
να προσβάλλει τα δικαιώματα και την ίση 
μεταχείριση των δύο συζύγων. Προς το 
σκοπό αυτό, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει 
να έχουν επίγνωση της σημασίας μιας 
τεκμηριωμένης επιλογής των δυο συζύγων 
ως προς τις νομικές συνέπειες της 
συναπτόμενης συμφωνίας με αντικείμενο 
την επιλογή δικαίου. Κατά την 
πιστοποίηση της επιλογής του δικαίου, οι 
σύζυγοι πρέπει να ενημερώνονται
ατομικά για τις νομικές συνέπειες που 
έχει η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου. 
Οι εθνικές διατάξεις σύμφωνα με τις 
οποίες μπορεί να χορηγείται ευεργέτημα 
πενίας σε ένα / μία σύζυγο εφαρμόζονται 
αναλόγως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζονται οι σύζυγοι κατά την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης 
διαζυγίου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, έκαστος εξ αυτών πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης 
ξεχωριστά στις πληροφορίες σχετικά με τις νομικές συνέπειες του εφαρμοστέου δικαίου. 
Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε κάθε σύζυγο ξεχωριστά προκειμένου
να είναι σε θέση να λάβει προσωπική απόφαση.

Τροπολογία 9
Andrea Češková

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να θεσπισθούν ορισμένες 
διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι 
σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών 
της επιλογής τους. Η συμφωνία για την 
επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου θα
πρέπει οπωσδήποτε να είναι έγγραφη και 
να φέρει ημερομηνία και την υπογραφή 

(17) Θα πρέπει να θεσπισθούν ορισμένες 
διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι 
σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών 
της επιλογής τους. Η συμφωνία για την 
επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου πρέπει 
να είναι έγγραφη, να φέρει ημερομηνία και 
την επικυρωμένη υπογραφή αμφοτέρων 
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αμφοτέρων των συζύγων. Εντούτοις, αν το 
δίκαιο του συμμετέχοντος κράτους μέλους 
στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη συνήθη 
διαμονή τους προβλέπει πρόσθετους 
τυπικούς κανόνες, αυτοί θα πρέπει να 
τηρούνται. Επί παραδείγματι, τέτοιοι 
πρόσθετοι τυπικοί κανόνες είναι δυνατό να 
ισχύουν σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος 
στο οποίο η συμφωνία ενσωματώνεται σε 
γαμήλιο συμβόλαιο.

των συζύγων και να πιστοποιείται με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Εντούτοις, αν 
το δίκαιο του συμμετέχοντος κράτους 
μέλους στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη 
συνήθη διαμονή τους προβλέπει 
πρόσθετους τυπικούς κανόνες, αυτοί θα 
πρέπει να τηρούνται. Επί παραδείγματι, 
τέτοιοι πρόσθετοι τυπικοί κανόνες είναι 
δυνατό να ισχύουν σε ένα συμμετέχον 
κράτος μέλος στο οποίο η συμφωνία 
ενσωματώνεται σε γαμήλιο συμβόλαιο.

Or. cs

Τροπολογία 10
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ελλείψει επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε συνάρτηση 
με μια κλίμακα διαδοχικών κριτηρίων 
σύνδεσης, τα οποία στηρίζονται στην 
ύπαρξη στενού δεσμού μεταξύ των 
συζύγων και του οικείου δικαίου, έτσι 
ώστε να κατοχυρώνονται η ασφάλεια 
δικαίου και η προβλεψιμότητα και να 
αποτρέπονται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει 
αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η 
διαδικασία θα υπαχθεί σε συγκεκριμένο 
δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί 
καλύτερα τα δικά του συμφέροντα. Τα 
συνδετικά στοιχεία έχουν επιλεγεί κατά 
τρόπον ώστε η διαδικασία του διαζυγίου ή 
του δικαστικού χωρισμού να διέπεται από 
ένα δίκαιο με το οποίο οι σύζυγοι 
εμφανίζουν στενούς δεσμούς και 
βασίζονται κατά πρώτο λόγο στο δίκαιο 
της συνήθους διαμονής των συζύγων.

(19) Ελλείψει επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε συνάρτηση 
με μια κλίμακα διαδοχικών κριτηρίων 
σύνδεσης, τα οποία στηρίζονται στην 
ύπαρξη στενού δεσμού μεταξύ των 
συζύγων και του οικείου δικαίου, έτσι 
ώστε να κατοχυρώνονται η ασφάλεια 
δικαίου και η προβλεψιμότητα και να 
αποτρέπονται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει 
αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η 
διαδικασία θα υπαχθεί σε συγκεκριμένο 
δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί 
καλύτερα τα δικά του συμφέροντα. Τα εν 
λόγω συνδετικά κριτήρια θα έπρεπε να 
επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία του 
διαζυγίου ή του δικαστικού χωρισμού 
διέπεται από ένα δίκαιο με το οποίο οι 
σύζυγοι εμφανίζουν στενούς δεσμούς.

Or. en
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Τροπολογία 11
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις 
οποίες το εφαρμοστέο δίκαιο δεν 
προβλέπει τον θεσμό του διαζυγίου ή δεν 
παρέχει στον έναν εκ των συζύγων λόγω 
του φύλου του ισότιμη πρόσβαση σε 
διαζύγιο ή σε δικαστικό χωρισμό, θα 
πρέπει εντούτοις να εφαρμόζεται το δίκαιο 
του επιληφθέντος δικαστηρίου.

(20) Το εφαρμοστέο δίκαιο εφαρμόζεται
ωστόσο όταν δεν προβλέπει τον θεσμό του 
διαζυγίου ή του δικαστικού χωρισμού ή 
δεν παρέχει στον έναν εκ των συζύγων 
λόγω του φύλου του ισότιμη πρόσβαση και 
μεταχείριση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό 
χωρισμό, θα πρέπει εντούτοις να 
εφαρμόζεται το δίκαιο του επιληφθέντος 
δικαστηρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών όπως τα αντίστοιχα
των ανδρών, πρέπει να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση και μεταχείριση στο πλαίσιο του 
διαζυγίου ή του δικαστικού χωρισμού.

Τροπολογία 12
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες 
το εφαρμοστέο δίκαιο δεν προβλέπει τον 
θεσμό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον 
έναν εκ των συζύγων λόγω του φύλου του 
ισότιμη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε 
δικαστικό χωρισμό, θα πρέπει εντούτοις να 
εφαρμόζεται το δίκαιο του επιληφθέντος 
δικαστηρίου.

(20) Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες 
το εφαρμοστέο δίκαιο δεν προβλέπει τον 
θεσμό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον 
έναν εκ των συζύγων λόγω του φύλου του 
ισότιμη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε 
δικαστικό χωρισμό, θα πρέπει εντούτοις να 
εφαρμόζεται το δίκαιο του επιληφθέντος 
δικαστηρίου υπό την επιφύλαξη εξαίρεσης 
για λόγους δημόσιας τάξης.

Or. en
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Τροπολογία 13
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος θα 
πρέπει να παρέχουν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, τη δυνατότητα στα 
δικαστήρια των συμμετεχόντων κρατών 
μελών να μην εφαρμόζουν αλλοδαπό 
δίκαιο όταν η εφαρμογή του σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν 
προδήλως αντίθετη στη δημόσια τάξη του 
κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου. 
Παρόλα αυτά, τα δικαστήρια δεν θα πρέπει 
να έχουν την ευχέρεια να εφαρμόζουν την 
εξαίρεση που προβλέπεται για λόγους 
δημόσιας τάξης προκειμένου να μην 
εφαρμόσουν το δίκαιο άλλου κράτους 
μέλους, εφόσον κάτι τέτοιο θα αντέβαινε 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως στο άρθρο 21 του Χάρτη, το 
οποίο απαγορεύει κάθε μορφή διακριτικής 
μεταχείρισης.

(21) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος θα 
πρέπει να παρέχουν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, τη δυνατότητα στα 
δικαστήρια των συμμετεχόντων κρατών 
μελών να μην εφαρμόζουν αλλοδαπό 
δίκαιο όταν η εφαρμογή του σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν 
προδήλως αντίθετη στη δημόσια τάξη του 
κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου. 
Παρόλα αυτά, τα δικαστήρια δεν θα πρέπει 
να έχουν την ευχέρεια να εφαρμόζουν την 
εξαίρεση που προβλέπεται για λόγους 
δημόσιας τάξης προκειμένου να μην 
εφαρμόσουν το δίκαιο άλλου κράτους 
μέλους, εφόσον κάτι τέτοιο θα αντέβαινε 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως στο άρθρο 21 του Χάρτη, το 
οποίο απαγορεύει κάθε μορφή διακριτικής 
μεταχείρισης και στο άρθρο 23 που 
διασφαλίζει την ισότητα των δύο φύλων 
σε όλους τους τομείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, είναι σημαντικό
να περιορίζεται η εξαίρεση για λόγους δημόσιας τάξης.

Τροπολογία 14
Andrea Češková

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 διατυπώνεται εγγράφως, 

3. Η συμφωνία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 διατυπώνεται εγγράφως, 
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χρονολογείται και υπογράφεται και από 
τους δύο συζύγους. Κάθε διαβίβαση διά 
της ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει 
μεταγενέστερη πρόσβαση στο 
περιεχόμενο της συμφωνίας θεωρείται ότι 
έχει καταρτισθεί γραπτώς.

χρονολογείται και υπογράφεται και από 
τους δύο συζύγους και πιστοποιείται με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο οι δε 
υπογραφές είναι επικυρωμένες.

Or. cs

Τροπολογία 15
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση κατά την οποία το δίκαιο 
που είναι εφαρμοστέο δυνάμει των άρθρων 
3 ή 4 δεν προβλέπει τον θεσμό του 
διαζυγίου ή δεν παρέχει στον έναν εκ των 
συζύγων, λόγω του φύλου του, ισότιμη 
πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό 
χωρισμό, εφαρμόζεται το δίκαιο του 
δικάζοντος δικαστηρίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία το δίκαιο 
που είναι εφαρμοστέο δυνάμει των άρθρων 
3 ή 4 δεν προβλέπει τον θεσμό του 
διαζυγίου ή το δικαστικό χωρισμό ή δεν 
παρέχει στον έναν εκ των συζύγων, λόγω 
του φύλου του, ισότιμη πρόσβαση και 
μεταχείριση σε σχέση με το διαζύγιο ή το
δικαστικό χωρισμό, εφαρμόζεται το δίκαιο 
του δικάζοντος δικαστηρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών όπως τα αντίστοιχα
των ανδρών, πρέπει να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση και μεταχείριση στο πλαίσιο του 
διαζυγίου ή του δικαστικού χωρισμού.

Τροπολογία 16
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που 
καθορίζεται βάσει του παρόντος 
κανονισμό δεν μπορεί να αποκλεισθεί 

Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που 
καθορίζεται βάσει του παρόντος 
κανονισμό δεν μπορεί να αποκλεισθεί 
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παρά μόνον εάν αυτή η εφαρμογή είναι 
προδήλως ασυμβίβαστη με την δημόσια 
τάξη του κράτους του δικάζοντος 
δικαστηρίου.

παρά μόνον εάν αυτή η εφαρμογή είναι 
προδήλως ασυμβίβαστη με την δημόσια 
τάξη του κράτους του δικάζοντος 
δικαστηρίου. Παρόλα αυτά, τα 
δικαστήρια δεν θα πρέπει να έχουν την 
ευχέρεια να εφαρμόζουν την εξαίρεση που 
προβλέπεται για λόγους δημόσιας τάξης 
προκειμένου να μην εφαρμόσουν το 
δίκαιο άλλου κράτους μέλους, εφόσον 
κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης και 
στο άρθρο 23 που διασφαλίζει την 
ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους 
τομείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, είναι
σημαντικό να περιορίζεται η εξαίρεση για λόγους δημόσιας τάξης.


