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Grozījums Nr. 6
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. pantu Eiropas 
Savienība, veicot savas darbības, tiecas 
novērst nevienlīdzību starp sievietēm un 
vīriešiem un sekmēt vienlīdzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) Ja laulātie nevar vienoties par 
piemērojamām tiesībām, viņiem būtu 
jāpiedalās mediācijas procesā, kurā 
ietilpst vismaz viena konsultācija, ko 
sniedz apstiprināts mediators.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) Abu laulāto apzināta izvēle ir šīs 
regulas pamatprincips. Abiem laulātajiem 
būtu precīzi jāapzinās piemērojamo tiesību 
izvēles juridiskās un sociālās sekas. Iespēja 

16) Abu laulāto apzināta izvēle ir šīs 
regulas pamatprincips. Abiem laulātajiem 
būtu precīzi jāapzinās piemērojamo tiesību 
izvēles juridiskās un sociālās sekas. Iespēja 
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izvēlēties piemērojamās tiesības pēc 
kopīgas vienošanās nedrīkstētu ietekmēt 
abu laulāto tiesības un vienlīdzīgas 
iespējas. Līdz ar to tiesnešiem dalībvalstīs 
būtu jāapzinās, cik liela nozīme ir abu 
laulāto apzinātai izvēlei attiecībā uz 
noslēgtās tiesību izvēles vienošanās 
juridiskajām sekām.

izvēlēties piemērojamās tiesības pēc 
kopīgas vienošanās nedrīkstētu ietekmēt 
abu laulāto tiesības un vienlīdzīgas 
iespējas. Līdz ar to tiesnešiem dalībvalstīs 
būtu jāapzinās, cik liela nozīme ir abu 
laulāto apzinātai izvēlei attiecībā uz 
noslēgtās tiesību izvēles vienošanās 
juridiskajām sekām. Apliecinot 
piemērojamo tiesību izvēli, katrs laulātais 
būtu atsevišķi jāinformē par šīs izvēles 
juridisko ietekmi uz viņa personīgo 
situāciju. Atbilstīgi piemēro valsts tiesību 
aktus, kas paredz katram laulātajam 
palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanā.

Or. fr

Pamatojums

Kad sākas laulības šķiršanas process, laulātajiem noteikti jābūt atšķirtiem. Tādēļ katram 
laulātajam jāsaņem viņam atbilstošā informācija par piemērojamo tiesību izvēles sekām. 
Turklāt šī informācija jāsniedz katram laulātajam atsevišķi, lai abi varētu pieņemt katrs savu 
lēmumu.

Grozījums Nr. 9
Andrea Češková

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) Būtu jāievieš īpaši drošības pasākumi, 
lai nodrošinātu to, ka laulātie apzinās savas 
izvēles sekas. Būtu vismaz jānoslēdz 
rakstiska vienošanās par piemērojamo 
tiesību aktu izvēli, kam būtu pievienots 
vienošanās datums un ko parakstītu abas 
puses. Tomēr gadījumā, ja iesaistītās 
dalībvalsts, kurā abi no laulātajiem 
pastāvīgi dzīvo, tiesībās ir noteiktas 
papildu oficiālas normas, šīs normas ir 
jāievēro. Piemēram, šādas papildu oficiālas 
prasības var būt spēkā iesaistītā dalībvalstī, 
kurā vienošanās ir iekļauta laulību līgumā.

17) Būtu jāievieš īpaši drošības pasākumi, 
lai nodrošinātu to, ka laulātie apzinās savas
izvēles sekas. Būtu jānoslēdz rakstiska 
vienošanās par piemērojamo tiesību aktu 
izvēli, kam būtu pievienots vienošanās 
datums un ko parakstītu abas puses, un 
paraksti būtu notariāli jāapliecina. Tomēr 
gadījumā, ja iesaistītās dalībvalsts, kurā abi 
no laulātajiem pastāvīgi dzīvo, tiesībās ir 
noteiktas papildu oficiālas normas, šīs 
normas ir jāievēro. Piemēram, šādas 
papildu oficiālas prasības var būt spēkā 
iesaistītā dalībvalstī, kurā vienošanās ir 
iekļauta laulību līgumā.
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Or. cs

Grozījums Nr. 10
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) Gadījumos, kad piemērojamo tiesību 
izvēle nav notikusi, un lai nodrošinātu 
tiesisko noteiktību un paredzamību un lai 
novērstu tādas situācijas rašanās, kad viens 
no laulātajiem iesniedz laulības šķiršanas 
prasību, pirms to izdarījis otrs, lai 
nodrošinātu, ka tiesvedību regulē konkrētas 
tiesības, kuras viņš vai viņa uzskata par 
savām interesēm labvēlīgākām, ar šo 
regulu ir jāievieš saskaņotas tiesību kolīziju 
normas, pamatojoties uz secīgu saistošo 
faktoru gradāciju, kuras pamatā ir laulāto 
ciešas saistības esība ar attiecīgajām 
tiesībām. Šie saistošie faktori ir izraudzīti 
tā, lai laulības šķiršanas vai laulāto 
atšķiršanas tiesvedību regulētu tiesības, ar 
kurām laulātajiem ir cieša saistība, un to 
pamatā, pirmkārt, ir laulāto pastāvīgās 
dzīvesvietas valsts tiesības.

19) Gadījumos, kad piemērojamo tiesību
izvēle nav notikusi, un lai nodrošinātu 
tiesisko noteiktību un paredzamību un lai 
novērstu tādas situācijas rašanos, kad viens 
no laulātajiem iesniedz laulības šķiršanas 
prasību, pirms to izdarījis otrs, lai 
nodrošinātu, ka tiesvedību regulē konkrētas 
tiesības, kuras viņš vai viņa uzskata par 
savām interesēm labvēlīgākām, ar šo 
regulu ir jāievieš saskaņotas tiesību kolīziju 
normas, pamatojoties uz secīgu saistošo 
faktoru gradāciju, kuras pamatā ir laulāto 
ciešas saistības esība ar attiecīgajām 
tiesībām. Šie saistošie faktori būtu 
jāizvēlas tā, lai nodrošinātu, ka laulības 
šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedība
notiek saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, 
ar kuru laulātajiem ir cieša saistība.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) Noteiktās situācijās, piemēram, 
gadījumos, kad piemērojamās tiesības 
neparedz laulības šķiršanu vai nepiešķir 
vienam laulātajam vienādu pieeju laulības 
šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, 
pamatojoties uz dzimumu, tomēr būtu 
jāpiemēro tās tiesas valsts tiesības, kurā 
iesniegta prasība.

20) Gadījumos, kad piemērojamās tiesības 
neparedz laulības šķiršanu vai laulāto 
atšķiršanu vai nepiešķir vienam laulātajam 
vienādu pieeju laulības šķiršanai vai laulāto 
atšķiršanai, pamatojoties uz dzimumu, kā 
arī nenodrošina vienlīdzīgu izturēšanos 
pret laulātajiem, tomēr būtu jāpiemēro tās 
tiesas valsts tiesību akti, kurā iesniegta 
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prasība.

Or. fr

Pamatojums

Lai aizsargātu gan sieviešu, gan vīriešu pamattiesības, ir jānodrošina vienlīdzīga pieeja 
laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, kā arī vienlīdzīga izturēšanās pret laulātajiem.

Grozījums Nr. 12
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) Noteiktās situācijās, piemēram, 
gadījumos, kad piemērojamās tiesības 
neparedz laulības šķiršanu vai nepiešķir 
vienam laulātajam vienādu pieeju laulības 
šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, 
pamatojoties uz dzimumu, tomēr būtu
jāpiemēro tās tiesas valsts tiesības, kurā 
iesniegta prasība.

20) Noteiktās situācijās, piemēram, 
gadījumos, kad piemērojamās tiesības 
neparedz laulības šķiršanu vai nepiešķir 
vienam laulātajam vienādu pieeju laulības 
šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, 
pamatojoties uz dzimumu, tomēr būtu 
jāpiemēro tās tiesas valsts tiesības, kurā 
iesniegta prasība, neskarot valsts 
sabiedriskās kārtības izņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) Sabiedrības interesēs dalībvalstu 
tiesām būtu jādod iespēja izņēmuma 
apstākļos atteikties konkrētajā gadījumā 
piemērot ārvalstu tiesības, ja tas būtu 
nepārprotamā pretrunā tiesas atrašanās 
valsts sabiedriskajai kārtībai. Tomēr tiesām 
nebūtu jādod iespēja piemērot sabiedriskās 
kārtības nosacīto izņēmumu, lai noraidītu 
citas dalībvalsts tiesības, ja šāda rīcība būtu 

21) Sabiedrības interesēs dalībvalstu 
tiesām būtu jādod iespēja izņēmuma 
apstākļos atteikties konkrētajā gadījumā 
piemērot ārvalstu tiesības, ja tas būtu
nepārprotamā pretrunā tiesas atrašanās 
valsts sabiedriskajai kārtībai. Tomēr tiesām 
nebūtu jādod iespēja piemērot sabiedriskās 
kārtības nosacīto izņēmumu, lai noraidītu 
citas dalībvalsts tiesības, ja šāda rīcība būtu 
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pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un jo īpaši tās 21. pantam, kurā 
aizliegta jebkāda veida diskriminācija.

pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un jo īpaši tās 21. pantam, kurā 
aizliegta jebkāda veida diskriminācija, un 
tās 23. pantam, saskaņā ar kuru vīriešu 
un sieviešu līdztiesību nodrošina visās 
jomās.

Or. fr

Pamatojums

Lai ievērotu Eiropas pilsoņu pamattiesības, ir svarīgi ierobežot sabiedriskās kārtības 
izņēmuma piemērošanu.

Grozījums Nr. 14
Andrea Češková

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā vienošanos pauž 
rakstiski, tajā norāda datumu un to paraksta 
abi laulātie. Visi paziņojumi ar 
elektroniskiem līdzekļiem, kas paliekoši 
reģistrē vienošanos, ir līdzvērtīgi 
rakstiskiem līdzekļiem.

3. Šā panta 2. punktā minēto vienošanos 
pauž rakstiski, tajā norāda datumu un to 
paraksta abi laulātie, un parakstus 
notariāli apliecina.

Or. cs

Grozījums Nr. 15
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 3. un 4. pantu piemērojamās 
tiesības neparedz laulības šķiršanu vai, 
pamatojoties uz dzimumu, nepiešķir 
vienam laulātajam vienādu pieeju laulības 
šķiršanai vai laulāto atšķiršanai piemēro lex 
fori.

Ja saskaņā ar 3. un 4. pantu piemērojamās 
tiesības neparedz laulības šķiršanu vai 
laulāto atšķiršanu vai, pamatojoties uz 
dzimumu, nepiešķir vienam laulātajam 
vienādu pieeju laulības šķiršanai vai laulāto 
atšķiršanai un nenodrošina vienlīdzīgu 
izturēšanos pret laulātajiem, piemēro lex 
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fori.

Or. fr

Pamatojums

Lai aizsargātu gan sieviešu, gan vīriešu pamattiesības, ir jānodrošina vienlīdzīga pieeja 
laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, kā arī vienlīdzīga izturēšanās pret laulātajiem.

Grozījums Nr. 16
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu norādīto tiesību kāda 
noteikuma piemērošanu var noraidīt tikai 
tad, ja šāda piemērošana ir acīmredzami 
nesaderīga ar sabiedrisko kārtību valstī, kur 
atrodas attiecīgā tiesa.

Ar šo regulu norādīto tiesību kāda 
noteikuma piemērošanu var noraidīt tikai 
tad, ja šāda piemērošana ir acīmredzami 
nesaderīga ar sabiedrisko kārtību valstī, kur 
atrodas attiecīgā tiesa. Tomēr tiesām 
nebūtu jādod iespēja piemērot 
sabiedriskās kārtības nosacīto izņēmumu, 
lai noraidītu citas dalībvalsts tiesības, ja 
šāda rīcība būtu pretrunā Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai un jo īpaši 
tās 21. pantam, kurā aizliegta jebkāda 
veida diskriminācija, un tās 23. pantam, 
saskaņā ar kuru vīriešu un sieviešu 
līdztiesību nodrošina visās jomās.

Or. fr

Pamatojums

Lai ievērotu Eiropas pilsoņu pamattiesības, ir svarīgi ierobežot sabiedriskās kārtības 
izņēmuma piemērošanu.


