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Muudatusettepanek 6
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 8 on liidu eesmärk kõigi 
oma asjaomaste meetmete puhul meeste ja 
naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 
võrdõiguslikkuse edendamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kui abielupooled ei jõua 
kohaldatava õiguse suhtes kokkuleppele, 
tuleks neil läbida lepitusmenetlus, mis 
hõlmab vähemalt üht konsultatsiooni 
volitatud lepitajaga.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üks käesoleva määruse peamisi 
põhimõtteid on, et mõlemad abikaasad 
peaksid tegema oma valiku teadlikult.
Kumbki abikaasa peaks täpselt teadma, 
millised õiguslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
kohaldatava õiguse valimisest tulenevad.

(16) Üks käesoleva määruse peamisi 
põhimõtteid on, et mõlemad abikaasad 
peaksid tegema oma valiku teadlikult.
Kumbki abikaasa peaks täpselt teadma, 
millised õiguslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
kohaldatava õiguse valimisest tulenevad.
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Võimalus leppida omavahel kokku 
kohaldatavas õiguses ei tohiks piirata 
kummagi abikaasa õigusi ega võrdseid 
võimalusi. Selleks peaksid riikide 
kohtunikud mõistma vajadust tagada, et 
abikaasad oleksid teadlikud kohaldatava 
õiguse valikut käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisega kaasnevatest õiguslikest 
tagajärgedest.

Võimalus leppida omavahel kokku 
kohaldatavas õiguses ei tohiks piirata 
kummagi abikaasa õigusi ega võrdseid 
võimalusi. Selleks peaksid riikide 
kohtunikud mõistma vajadust tagada, et 
abikaasad oleksid teadlikud kohaldatava 
õiguse valikut käsitleva kokkuleppe
sõlmimisega kaasnevatest õiguslikest 
tagajärgedest. Kohaldatava õiguse valikut 
käsitleva kokkuleppe kinnitamisel tuleb 
mõlemat abikaasat eraldi teavitada valitud 
õigusest tulenevatest õiguslikest 
tagajärgedest tema isiklikule olukorrale. 
Siseriiklikke õigusnorme, mille kohaselt 
mõlemale abikaasale võidakse anda 
õigusabi, tuleks kohaldada sellele 
vastavalt.

Or. fr

Selgitus

On väga oluline käsitleda abikaasasid abielulahutust käsitleva menetluse alguses eraldi. Nii 
peab mõlemale poolele olema kättesaadav nende isiklikule olukorrale vastav teave 
kohaldatava õiguse valiku tagajärgede kohta. Lisaks tuleks kõnealust teavet mõlemale 
abikaasale anda eraldi, et mõlemad saaksid langetada isikliku otsuse.

Muudatusettepanek 9
Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tuleks kehtestada teatavad 
kaitsemeetmed tagamaks, et abikaasad on 
oma valiku tagajärgedest teadlikud.
Miinimumnõudena tuleks kohaldatava 
õiguse valikut käsitlev kokkulepe sõlmida 
kirjalikult ning sellele peaks olema 
märgitud kuupäev ja alla kirjutanud 
mõlemad abikaasad. Kui aga selle 
liikmesriigi õigusega, kus on mõlema 
abikaasa alaline elukoht, nähakse ette 
täiendavad ametlikud nõuded, tuleks 

(17) Tuleks kehtestada teatavad 
kaitsemeetmed tagamaks, et abikaasad on 
oma valiku tagajärgedest teadlikud.
Kohaldatava õiguse valikut käsitlev 
kokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult, sellele
peab olema märgitud kuupäev ja alla 
kirjutanud mõlemad abikaasad ning 
allkirjad peavad olema ametlikult 
kinnitatud. Kui aga selle liikmesriigi 
õigusega, kus on mõlema abikaasa alaline 
elukoht, nähakse ette täiendavad ametlikud 
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järgida nimetatud nõudeid. Näiteks võivad 
osalevas liikmesriigis kehtida täiendavad 
ametlikud nõuded, mille kohaselt 
kõnealune kokkulepe lisatakse 
abielulepingule.

nõuded, tuleks järgida nimetatud nõudeid.
Näiteks võivad osalevas liikmesriigis 
kehtida täiendavad ametlikud nõuded, 
mille kohaselt kõnealune kokkulepe 
lisatakse abielulepingule.

Or. cs

Muudatusettepanek 10
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui pooled ei ole kohaldatavat õigust 
valinud, tuleks käesoleva määrusega ette 
näha ühtlustatud kollisiooninormid, mis 
tugineksid tähtsusjärjekorda seatud 
ühendavatele teguritele, mille aluseks on 
abikaasade tihe seos asjaomase õigusega, 
et tagada õiguskindlus ja etteaimatavus 
ning vältida olukorda, kus üks abikaasadest 
nõuab abielu lahutamist enne teist, et 
menetlus toimuks sellise õiguse alusel, 
mida ta peab oma huvide kaitsmise 
seisukohast soodsamaks. Kõnealused 
ühendavad tegurid on valitud selleks, et 
tagada abielulahutust või lahuselu 
käsitlevate menetluste arutamine sellise 
õiguse alusel, millega abikaasadel on tihe 
seos, ning need annavad eelise selle riigi 
õigusele, kus on abikaasade alaline 
elukoht.

(19) Kui pooled ei ole kohaldatavat õigust 
valinud, tuleks käesoleva määrusega ette 
näha ühtlustatud kollisiooninormid, mis 
tugineksid tähtsusjärjekorda seatud 
ühendavatele teguritele, mille aluseks on 
abikaasade tihe seos asjaomase õigusega, 
et tagada õiguskindlus ja etteaimatavus 
ning vältida olukorda, kus üks abikaasadest 
nõuab abielu lahutamist enne teist, et 
menetlus toimuks sellise õiguse alusel, 
mida ta peab oma huvide kaitsmise 
seisukohast soodsamaks. Kõnealused 
ühendavad tegurid tuleks valida selleks, et 
tagada abielulahutust või lahuselu 
käsitlevate menetluste arutamine sellise 
õiguse alusel, millega abikaasadel on tihe 
seos.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Olukorras, kus kohaldatavas õiguses 
ei ole abielulahutust ette nähtud või see ei 

(20) Kui kohaldatavas õiguses ei ole 
abielulahutust või lahuselu ette nähtud või 
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taga ühele abikaasadest tema soo tõttu 
võrdset võimalust abielulahutust või 
lahuselu taotleda, tuleks siiski kohaldada 
selle riigi õigust, kus on kohtu poole 
pöördutud.

see ei taga ühele abikaasadest tema soo 
tõttu võrdseid võimalusi või võrdset
kohtlemist abielulahutuse või lahuselu
taotlemisel, tuleks siiski kohaldada selle 
riigi õigust, kus on kohtu poole pöördutud.

Or. fr

Selgitus

Kaitsmaks nii naiste kui ka meeste põhiõigusi, peab abielulahutuse või lahuselu ajal olema 
tagatud võrdne võimalus abielulahutust või lahuselu taotleda ja võrdne kohtlemine.

Muudatusettepanek 12
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Olukorras, kus kohaldatavas õiguses 
ei ole abielulahutust ette nähtud või see ei 
taga ühele abikaasadest tema soo tõttu 
võrdset võimalust abielulahutust või 
lahuselu taotleda, tuleks siiski kohaldada 
selle riigi õigust, kus on kohtu poole 
pöördutud.

(20) Olukorras, kus kohaldatavas õiguses 
ei ole abielulahutust ette nähtud või see ei 
taga ühele abikaasadest tema soo tõttu 
võrdset võimalust abielulahutust või 
lahuselu taotleda, tuleks siiski kohaldada 
selle riigi õigust, kus on kohtu poole 
pöördutud, piiramata avaliku korra klausli 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Avaliku korra kaalutlustel peaks 
osalevate liikmesriikide kohtutel olema 
õigus erandkorras eirata välisriigi õigust, 
kui selle kohaldamine asjaomasel juhul 
oleks ilmselgelt vastuolus kohtu 
asukohariigi avaliku korraga. Sellest 

(21) Avaliku korra kaalutlustel peaks 
osalevate liikmesriikide kohtutel olema 
õigus erandkorras eirata välisriigi õigust, 
kui selle kohaldamine asjaomasel juhul 
oleks ilmselgelt vastuolus kohtu 
asukohariigi avaliku korraga. Sellest 
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hoolimata ei tohiks kohtutel olla õigust 
teise liikmesriigi õigust avaliku korra 
kaalutlustel eirata juhul, kui see on 
vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, eriti selle artikliga 21, milles 
keelatakse igasugune diskrimineerimine.

hoolimata ei tohiks kohtutel olla õigust 
teise liikmesriigi õigust avaliku korra 
kaalutlustel eirata juhul, kui see on 
vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, eriti selle artikliga 21, milles 
keelatakse igasugune diskrimineerimine, ja 
artikliga 23, mille kohaselt naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada 
kõikides valdkondades.

Or. fr

Selgitus

Et austada Euroopa kodanike põhiõigusi, on oluline piirata avaliku korra kaalutlustel tehtud 
erandeid.

Muudatusettepanek 14
Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kokkulepe sõlmitakse 
kirjalikult ning sellele märgitakse kuupäev 
ja kirjutavad alla mõlemad abikaasad.
Elektroonilisel teel edastatud kokkulepe, 
mida on võimalik alaliselt säilitada, 
võrdsustatakse kirjalikult vormistatuga.

3. Lõikes 2 osutatud kokkulepe sõlmitakse 
kirjalikult, sellele märgitakse kuupäev ja 
kirjutavad alla mõlemad abikaasad ning 
allkirjad kinnitatakse ametlikult.

Or. cs

Muudatusettepanek 15
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklist 3 või 4 tulenevalt kohaldatava 
õiguse kohaselt ei ole abielulahutust ette 
nähtud või kui see ei taga ühele 
abikaasadest tema soo tõttu võrdset
võimalust abielulahutust või lahuselu
taotleda, kohaldatakse kohtu asukohariigi 

Kui artiklist 3 või 4 tulenevalt kohaldatava 
õiguse kohaselt ei ole abielulahutust või 
lahuselu ette nähtud või kui see ei taga 
ühele abikaasadest tema soo tõttu võrdseid 
võimalusi või võrdset kohtlemist 
abielulahutuse või lahuselu taotlemisel, 
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õigust. kohaldatakse kohtu asukohariigi õigust.

Or. fr

Selgitus

Kaitsmaks nii naiste kui ka meeste põhiõigusi, peab abielulahutuse või lahuselu ajal olema 
tagatud võrdne võimalus abielulahutust või lahuselu taotleda ja võrdne kohtlemine.

Muudatusettepanek 16
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel määratud riigi 
õiguse sätte kohaldamisest võib keelduda 
üksnes siis, kui selle kohaldamine on 
ilmselgelt vastuolus kohtu asukohariigi 
avaliku korraga.

Käesoleva määruse alusel määratud riigi 
õiguse sätte kohaldamisest võib keelduda 
üksnes siis, kui selle kohaldamine on 
ilmselgelt vastuolus kohtu asukohariigi 
avaliku korraga. Sellest hoolimata ei 
tohiks kohtutel olla võimalik teise 
liikmesriigi õigust avaliku korra 
kaalutlustel eirata juhul, kui see on 
vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste
hartaga, eriti selle artikliga 21, milles 
keelatakse igasugune diskrimineerimine, 
ja artikliga 23, mille kohaselt naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada 
kõikides valdkondades.

Or. fr

Selgitus

Selleks et austada Euroopa kodanike põhiõigusi, on oluline piirata avaliku korra kaalutlustel 
tehtud erandeid.


