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Módosítás 6
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. cikkének megfelelően az 
Európai Unió minden fellépését illetően 
véget kíván vetni az egyenlőtlenségnek és 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget 
kívánja előmozdítani.

Or. fr

Módosítás 7
Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Amennyiben a házastársak nem 
tudnak az alkalmazandó jogról 
megállapodni, közvetítői eljárásnak kell 
alávetniük magukat, amely legalább egy, 
bejegyzett közvetítővel lefolytatott 
konzultációból áll. 

Or. en

Módosítás 8
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A két házastárs tudatos választása e 
rendelet lényeges elve. Mindkét 
házastársnak pontosan tudnia kell, hogy 
milyen jogi és szociális következményei 

(16) A két házastárs tudatos választása e 
rendelet lényeges elve. Mindkét 
házastársnak pontosan tudnia kell, hogy 
milyen jogi és szociális következményei 



PE452.685v01-00 4/9 AM\838582HU.doc

HU

vannak az alkalmazandó jog 
megválasztásának. Az a lehetőség, hogy 
közös megegyezéssel kiválasszák az 
alkalmazandó jogot, nem sértheti a két 
házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E 
tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában 
kell lenniük annak fontosságával, hogy a 
két házastárs az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó megállapodás 
jogi következményeinek tudatában 
válasszon.

vannak az alkalmazandó jog 
megválasztásának. Az a lehetőség, hogy 
közös megegyezéssel kiválasszák az 
alkalmazandó jogot, nem sértheti a két 
házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E 
tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában 
kell lenniük annak fontosságával, hogy a 
két házastárs az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó megállapodás 
jogi következményeinek tudatában 
válasszon. A jogválasztás hitelesítése 
során mindkét házastársat külön 
tájékoztatni kell az alkalmazandó jog 
kiválasztásából eredő, a személyes 
helyzetüket érintő jogi következményekről. 
Következésképpen alkalmazni kell a 
mindkét házastárs jogi segélyben való 
részesülését lehetővé tevő nemzeti 
előírásokat.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a házastársakat a válás folyamatának kezdetétől fogva külön kezeljük. Így 
mindkettőjüknek lehetősége nyílik személyre szabott információhoz jutni az alkalmazandó jog 
megválasztásának következményeiről. Ezenfelül azért is kell mindkét házastársat külön 
tájékoztatni, hogy mindketten saját döntést hozhassanak.

Módosítás 9
Andrea Češková

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Indokolt bevezetni egyes 
biztosítékokat annak érdekében, hogy a 
házastársak tudatában legyenek választásuk 
következményeinek. Az alkalmazandó 
jogra vonatkozó megállapodást írásban kell 
rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell 
írnia a két félnek. Amennyiben annak a 
részt vevő államnak a joga, amelyben a 
házastársak szokásos tartózkodási helye 

(17) Indokolt bevezetni egyes 
biztosítékokat annak érdekében, hogy a 
házastársak tudatában legyenek választásuk 
következményeinek. Az alkalmazandó 
jogra vonatkozó megállapodást írásban kell 
rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell 
írnia a két félnek, az aláírásokat pedig 
hitelesíteni kell. Amennyiben annak a részt 
vevő államnak a joga, amelyben a 
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található, további alaki szabályokat ír elő, 
tiszteletben kell tartani ezeket a 
szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki 
szabályok lehetnek azon részt vevő 
tagállamokban, ahol a megállapodást 
házassági szerződésbe kell foglalni.

házastársak szokásos tartózkodási helye 
található, további alaki szabályokat ír elő, 
tiszteletben kell tartani ezeket a 
szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki 
szabályok lehetnek azon részt vevő 
tagállamokban, ahol a megállapodást 
házassági szerződésbe kell foglalni.

Or. cs

Módosítás 10
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Arra az esetre, ha nem választják meg 
az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy 
sor kapcsoló tényező alapján harmonizált 
kollíziós szabályokat kell megállapítania a 
házastársaknak az érintett joghoz fűződő 
szoros kapcsolata alapján annak érdekében, 
hogy megfelelő jogbiztonságot és 
kiszámíthatóságot biztosítson, és 
megakadályozza, hogy az egyik házastárs a 
másikat megelőzve kezdeményezze a 
válást egy olyan jog alapján, amelyet 
előnyösebbnek tart saját érdekei 
védelmének szempontjából. E kapcsoló 
tényezőket oly módon választották meg, 
hogy a házasság felbontására vagy
különválásra irányuló eljárást olyan jog
szerint folytassák le, amelyhez a
házastársakat szoros kötelékek fűzik; e 
tényezők elsősorban a házastársak
szokásos tartózkodási helyét veszik 
figyelembe.

(19) Arra az esetre, ha nem választják meg 
az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy 
sor kapcsoló tényező alapján harmonizált 
kollíziós szabályokat kell megállapítania a 
házastársaknak az érintett joghoz fűződő 
szoros kapcsolata alapján annak érdekében, 
hogy megfelelő jogbiztonságot és 
kiszámíthatóságot biztosítson, és 
megakadályozza, hogy az egyik házastárs a 
másikat megelőzve kezdeményezze a 
válást egy olyan jog alapján, amelyet 
előnyösebbnek tart saját érdekei 
védelmének szempontjából. E kapcsoló 
tényezőket úgy kell megválasztani, hogy a
házasságfelbontással vagy különválással 
kapcsolatos eljárást olyan jog szabályozza, 
amellyel a házastársak szoros 
kapcsolatban vannak.

Or. en

Módosítás 11
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos esetekben mindig az eljáró 
bíróság országa szerinti jogot kell 
alkalmazni, például ha az alkalmazandó 
jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az 
egyik házastársnak neme miatt nem biztosít 
azonos jogokat a házasság felbontására
vagy különválásra irányuló eljáráshoz.

(20) Ugyanakkor az eljáró bíróság országa 
szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az 
alkalmazandó jog nem rendelkezik 
házasság felbontásáról, vagy a 
különválásról, illetve ha az egyik 
házastársnak neme miatt nem biztosít 
azonos jogokat és bánásmódot a házasság
felbontásával vagy a különválással 
kapcsolatban.

Or. fr

Indokolás

Mind a nők, mind a férfiak alapvető jogainak védelme érdekében, házasságfelbontás vagy 
különválás esetén a feleknek azonos jogokat és bánásmódot kell biztosítani.

Módosítás 12
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos esetekben mindig az eljáró 
bíróság országa szerinti jogot kell 
alkalmazni, például ha az alkalmazandó 
jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az 
egyik házastársnak neme miatt nem biztosít 
azonos jogokat a házasság felbontására 
vagy különválásra irányuló eljáráshoz.

(20) Bizonyos esetekben azonban az eljáró 
bíróság országa szerinti jogot kell 
alkalmazni, a közrendbe ütközés mint 
kivétel sérelme nélkül, például ha az 
alkalmazandó jog nem rendelkezik 
házasság felbontásáról, vagy az egyik 
házastársnak neme miatt nem biztosít 
azonos jogokat a házasság felbontásához 
vagy a különváláshoz.

Or. en

Módosítás 13
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Kivételes körülmények között, a 
közérdekre vonatkozó megfontolások 
alapján a részt vevő tagállamok bíróságai 
számára lehetővé kell tenni a külföldi jog 
figyelmen kívül hagyását, ha valamely 
konkrét esetben annak alkalmazása 
nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne 
az eljáró bíróság országának közrendjével. 
A bíróságok ugyanakkor nem 
alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos 
kivételt egy másik tagállam jogának 
kizárása céljából, ha ez sértené az Európai 
Unió Alapjogi Chartáját és különösen 
annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció 
minden formájának tilalmáról rendelkezik.

(21) Kivételes körülmények között, a 
közérdekre vonatkozó megfontolások 
alapján a részt vevő tagállamok bíróságai 
számára lehetővé kell tenni a külföldi jog 
figyelmen kívül hagyását, ha valamely 
konkrét esetben annak alkalmazása 
nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne 
az eljáró bíróság országának közrendjével. 
A bíróságok ugyanakkor nem 
alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos 
kivételt egy másik tagállam jogának 
kizárása céljából, ha ez sértené az Európai 
Unió Alapjogi Chartáját és különösen 
annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció 
minden formájának tilalmáról rendelkezik, 
valamint annak 23. cikkét, amely a nemek 
közötti egyenlőséget biztosítja minden 
téren.

Or. fr

Indokolás

Az európai polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartása érdekében fontos a közrendbe 
ütközéssel kapcsolatos kivételek korlátozása.

Módosítás 14
Andrea Češková

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett 
megállapodást írásba kell foglalni, 
dátummal kell ellátni, és azt mindkét 
házastársnak alá kell írnia. A megállapodás 
tartós rögzítését biztosító, elektronikus 
módon történő bármely közlés 
egyenértékű az írásos formával.

3. A (2) bekezdésben említett 
megállapodást írásba kell foglalni, 
dátummal kell ellátni, azt mindkét 
házastársnak alá kell írnia, és az 
aláírásokat hitelesíteni kell.

Or. cs
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Módosítás 15
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint 
alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a 
válást, vagy az egyik házastársnak neme 
miatt nem biztosít azonos jogokat a 
házasság felbontására vagy különválásra 
irányuló eljáráshoz, az eljáró bíróság 
országa szerinti jogot kell alkalmazni.

Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint 
alkalmazandó jog nem rendelkezik a 
házasság felbontásáról vagy különválásról, 
vagy az egyik házastársnak neme miatt 
nem biztosít azonos jogokat és azonos 
bánásmódot a házasság felbontásához 
vagy a különváláshoz, az eljáró bíróság 
országa szerinti jogot kell alkalmazni.

Or. fr

Indokolás

Mind a nők, mind a férfiak alapvető jogainak védelme érdekében, házasságfelbontás vagy 
különválás esetén a feleknek azonos jogokat és bánásmódot kell biztosítani.

Módosítás 16
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet által meghatározott jog 
valamely rendelkezésének alkalmazása 
csak akkor tagadható meg, ha az 
alkalmazás nyilvánvalóan 
összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság 
országának közrendjével.

Az e rendelet által meghatározott jog 
valamely rendelkezésének alkalmazása 
csak akkor tagadható meg, ha az 
alkalmazás nyilvánvalóan 
összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság 
országának közrendjével. A bíróságok 
ugyanakkor nem alkalmazhatják a 
közrendbe ütközéssel kapcsolatos kivételt 
egy másik tagállam jogának kizárása 
céljából, ha ez sértené az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját és különösen annak 
21. cikkét, amely a diszkrimináció minden 
formájának tilalmáról rendelkezik, 
valamint annak 23. cikkét, amely a nemek 
közötti egyenlőséget biztosítja minden 
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téren.

Or. fr

Indokolás

Az európai polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartása érdekében fontos a közrendbe 
ütközéssel kapcsolatos kivételek korlátozása.


