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Pakeitimas 6
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 straipsnį Sąjunga 
visuose savo veiksmuose siekia pašalinti 
moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir 
diegti jų lygybę.

Or. fr

Pakeitimas 7
Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Jei sutuoktiniai nesusitaria dėl 
taikytinos teisės, jie turėtų pasinaudoti 
taikinamojo tarpininkavimo procedūra, 
įskaitant bent vieną konsultaciją su 
pripažintu taikinimo tarpininku.

Or. en

Pakeitimas 8
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Žinojimu pagrįstas abiejų sutuoktinių 
pasirinkimas yra vienas esminių šio 
reglamento principų. Kiekvienas 

(16) Žinojimu pagrįstas abiejų sutuoktinių 
pasirinkimas yra vienas esminių šio 
reglamento principų. Kiekvienas 
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sutuoktinis turėtų tiksliai žinoti, kokios yra 
taikytinos teisės pasirinkimo teisinės ir 
socialinės pasekmės. Tai, kad suteikiama 
galimybė bendru sutarimu pasirinkti 
taikytiną teisę, neturėtų kenkti nė vieno iš 
sutuoktinių teisėms ir vienodoms 
galimybėms. Todėl nacionaliniai teisėjai 
turėtų suvokti, koks svarbus abiejų 
sutuoktinių pasirinkimas, kai jie žino 
teisines jų sudaryto susitarimo dėl teisės 
pasirinkimo pasekmes.

sutuoktinis turėtų tiksliai žinoti, kokios yra 
taikytinos teisės pasirinkimo teisinės ir 
socialinės pasekmės. Tai, kad suteikiama 
galimybė bendru sutarimu pasirinkti 
taikytiną teisę, neturėtų kenkti nė vieno iš 
sutuoktinių teisėms ir vienodoms 
galimybėms. Todėl nacionaliniai teisėjai 
turėtų suvokti, koks svarbus abiejų 
sutuoktinių pasirinkimas, kai jie žino 
teisines jų sudaryto susitarimo dėl teisės 
pasirinkimo pasekmes. Patvirtinant 
pasirinktą taikytiną teisę sutuoktiniai turi 
būti asmeniškai informuojami apie 
pasirinktos taikytinos teisės teisines 
pasekmes jų asmeninėms aplinkybėms. 
Atitinkamai taikomos nacionalinės 
taisyklės, pagal kurias vienam iš 
sutuoktinių gali būti suteikta teisinė 
pagalba.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu atskirti sutuoktinius pradėjus santuokos nutraukimo procedūrą. Be to, 
kiekvienas iš sutuoktinių turi turėti galimybę susipažinti su informacija apie  pasirinktos 
taikytinos teisės padarinius, susijusius su jų asmeninėmis aplinkybėmis. Ši informacija turėtų 
būti pateikta kiekvienam sutuoktiniui atskirai, kad kiekvienas iš jų galėtų priimti asmeninį 
sprendimą.

Pakeitimas 9
Andrea Češková

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant užtikrinti, kad sutuoktiniai 
suvoktų savo pasirinkimo pasekmes, turėtų 
būti nustatytos tam tikros apsaugos 
priemonės. Susitarimas dėl taikytinos teisės 
pasirinkimo turėtų būti sudaromas bent 
raštu, jame turėtų būti nurodoma data ir jį 
turėtų pasirašyti abi šalys. Tačiau, jei 
dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje 

(17) Siekiant užtikrinti, kad sutuoktiniai 
suvoktų savo pasirinkimo pasekmes, turėtų 
būti nustatytos tam tikros apsaugos 
priemonės. Susitarimas dėl taikytinos teisės 
pasirinkimo turi būti sudaromas bent raštu, 
jame turėtų būti nurodoma data, jį turėtų 
pasirašyti abi šalys ir jų parašai turi būti 
atitinkamai patvirtinti. Tačiau, jei 
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yra abiejų sutuoktinių įprastinė gyvenamoji 
vieta, teisėje numatyti papildomi formos 
reikalavimai, turėtų būti laikomasi šių 
reikalavimų. Antai dalyvaujančiojoje 
valstybėje narėje tokie papildomi formos 
reikalavimai gali būti keliami, jei 
susitarimas įtrauktas į vedybų sutartį.

dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje 
yra abiejų sutuoktinių įprastinė gyvenamoji 
vieta, teisėje numatyti papildomi formos 
reikalavimai, turėtų būti laikomasi šių 
reikalavimų. Antai dalyvaujančiojoje 
valstybėje narėje tokie papildomi formos 
reikalavimai gali būti keliami, jei 
susitarimas įtrauktas į vedybų sutartį.

Or. cs

Pakeitimas 10
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Jei taikytina teisė nepasirenkama, šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatytos 
suderintos įstatymų kolizijos taisyklės 
remiantis paeilinių siejamųjų veiksnių 
skale, grindžiamų glaudaus sutuoktinių 
ryšio su atitinkama teise buvimu, siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą bei numatomumą 
ir užkirsti kelią atvejams, kai vienas iš 
sutuoktinių kreipiasi į teismą dėl santuokos 
nutraukimo anksčiau už kitą sutuoktinį 
siekdamas, kad byla būtų nagrinėjama 
pagal tam tikrą teisę, kuri, jo nuomone, 
geriau apsaugo jo interesus. Šie siejamieji 
veiksniai pasirinkti taip, kad santuokos 
nutraukimo ar gyvenimo skyrium byloms
būtų taikoma teisė, su kuria sutuoktinius 
sieja glaudūs ryšiai, ir pirmiausia 
grindžiami sutuoktinių įprastinės 
gyvenamosios vietos teise.

(19) Jei taikytina teisė nepasirenkama, šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatytos 
suderintos įstatymų kolizijos taisyklės 
remiantis paeilinių siejamųjų veiksnių 
skale, grindžiamų glaudaus sutuoktinių 
ryšio su atitinkama teise buvimu, siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą bei numatomumą 
ir užkirsti kelią atvejams, kai vienas iš 
sutuoktinių kreipiasi į teismą dėl santuokos 
nutraukimo anksčiau už kitą sutuoktinį 
siekdamas, kad byla būtų nagrinėjama 
pagal tam tikrą teisę, kuri, jo nuomone, 
geriau apsaugo jo interesus. Tokie
siejamieji veiksniai turėtų būti parinkti 
taip, kad bylose, susijusiose su santuokos 
nutraukimu ar gyvenimo skyrium 
nustatymu, būtų taikoma valstybės, su 
kuria sutuoktiniai turi glaudų ryšį, teisė.

Or. en
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Pakeitimas 11
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Tačiau tam tikromis aplinkybėmis
turėtų būti taikoma teismo, kuriame 
iškelta byla, teisė: kai taikytinoje teisėje 
santuokos nutraukimas nenumatytas arba 
vienam iš sutuoktinių dėl jo lyties 
nesuteikiamos vienodos galimybės 
nutraukti santuoką arba gyventi skyrium.

(20) Kai taikytinoje teisėje santuokos 
nutraukimas ar gyvenimas skyrium 
nenumatytas arba joje vienam iš 
sutuoktinių dėl jo lyties nesuteikiamos 
vienodos galimybės ir sąlygos nutraukti 
santuoką arba nustatyti gyvenimą skyrium, 
turėtų būti taikoma teismo, kuriame 
iškelta byla, teisė.

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų apsaugotos moterų ir vyrų pagrindines teises nutraukiant santuoką ar nustatant 
gyvenimą skyrium turi būti užtikrintos vienodos galimybės ir sąlygos.

Pakeitimas 12
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Tačiau tam tikromis aplinkybėmis 
turėtų būti taikoma teismo, kuriame iškelta 
byla, teisė: kai taikytinoje teisėje santuokos 
nutraukimas nenumatytas arba vienam iš 
sutuoktinių dėl jo lyties nesuteikiamos 
vienodos galimybės nutraukti santuoką 
arba gyventi skyrium.

(20) Tačiau tam tikromis aplinkybėmis, 
pavyzdžiui, kai taikytinoje teisėje 
santuokos nutraukimas nenumatytas arba 
joje vienam iš sutuoktinių dėl jo lyties 
nesuteikiamos vienodos galimybės 
nutraukti santuoką arba nustatyti gyvenimą 
skyrium, turėtų būti taikoma teismo, 
kuriame iškelta byla, teisė, jei tai 
neprieštarauja viešajai tvarkai.

Or. en
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Pakeitimas 13
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešąjį interesą, dalyvaujančiųjų 
valstybių narių teismams turėtų būti 
suteikta galimybė nepaisyti užsienio teisės, 
jei konkrečiu atveju jos taikymas 
akivaizdžiai prieštarautų teismo vietos 
valstybės viešajai tvarkai. Tačiau teismai 
neturėtų turėti galimybės taikyti viešosios 
tvarkos išimtį siekiant nepaisyti kitos 
valstybės narės teisės, jei tai prieštarautų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, ypač jos 21 straipsniui, kuriuo 
draudžiama bet kokios formos 
diskriminacija.

(21) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešąjį interesą, dalyvaujančiųjų 
valstybių narių teismams turėtų būti 
suteikta galimybė nepaisyti užsienio teisės, 
jei konkrečiu atveju jos taikymas 
akivaizdžiai prieštarautų teismo vietos 
valstybės viešajai tvarkai. Tačiau teismai 
neturėtų turėti galimybės taikyti viešosios 
tvarkos išimtį siekdami nepaisyti kitos 
valstybės narės teisės, jei tai prieštarautų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, ypač jos 21 straipsniui, kuriuo 
draudžiama bet kokios formos 
diskriminacija, ir 23 straipsniui, kuriuo 
visose srityse užtikrinama moterų ir vyrų 
lygybė.

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų paisoma pagrindinių Europos piliečių teisių, svarbu apriboti viešosios tvarkos 
išimties taikymą.

Pakeitimas 14
Andrea Češková

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 dalyje minėtas 
susitarimas sudaromas raštu, jame 
nurodoma data ir jį pasirašo abu 
sutuoktiniai. Elektroninė susitarimų 
forma, kuri leidžia ilgam užregistruoti 
susitarimą, laikoma lygiaverte rašytinei.

3. Šio straipsnio 2 dalyje minėtas 
susitarimas sudaromas raštu, jame 
nurodoma data, jį pasirašo abu sutuoktiniai 
ir jų parašai yra atitinkamai patvirtinti.
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Pakeitimas 15
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teismo vietos teisė taikoma, jei pagal 
3 arba 4 straipsnius taikytinoje teisėje 
santuokos nutraukimas nenumatytas arba 
vienam iš sutuoktinių dėl jo lyties 
nesuteikiamos vienodos galimybės 
nutraukti santuoką arba gyventi skyrium.

Jei pagal 3 arba 4 straipsnius taikytinoje 
teisėje santuokos nutraukimas ar gyvenimo 
skyrium nenumatytas arba joje vienam iš 
sutuoktinių dėl jo lyties nesuteikiamos 
vienodos galimybės ir sąlygos nutraukti 
santuoką arba nustatyti gyvenimą skyrium, 
taikoma teismo vietos teisė.

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų apsaugotos moterų ir vyrų pagrindines teises nutraukiant santuoką ar nustatant 
gyvenimą skyrium turi būti užtikrintos vienodos galimybės ir sąlygos.

Pakeitimas 16
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsisakyti taikyti pagal šį reglamentą 
nustatytos valstybės teisės nuostatą galima 
tik tuomet, jei jos taikymas yra aiškiai 
nesuderinamas su teismo vietos valstybės 
viešąja tvarka.

Atsisakyti taikyti pagal šį reglamentą 
nustatytos valstybės teisės nuostatą galima 
tik tuomet, jei jos taikymas yra aiškiai 
nesuderinamas su teismo vietos valstybės 
viešąja tvarka. Tačiau teismai neturėtų 
turėti galimybės taikyti viešosios tvarkos 
išimtį siekdami nepaisyti kitos valstybės 
narės teisės, jei tai prieštarautų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijai, 
ypač jos 21 straipsniui, kuriuo 
draudžiama bet kokios formos 
diskriminacija, ir 23 straipsniui, kuriuo 
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visose srityse užtikrinama moterų ir vyrų 
lygybė.

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų paisoma pagrindinių Europos piliečių teisių, svarbu apriboti viešosios tvarkos 
išimties taikymą.


