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Emenda 6
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Bi qbil mal-Artikolu 8 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, fl-azzjonijiet kollha tagħha l-
Unjoni għandha tfittex li telimina l-
inugwaljanzi, u tinkoraġixxi l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa.

Or. fr

Emenda 7
Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jekk il-konjuġi ma jirnexxhielhomx 
jilħqu ftehim dwar il-liġi applikabbli, 
huma għandhom ikunu soġġetti għal 
proċedura ta’ medjazzjoni, li tkun tinkludi 
minimu ta’ konsultazzjoni waħda mal-
medjatur maħtur.

Or. en

Emenda 8
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għażla infurmata taż-żewġ konjuġi 
hija prinċipju essenzjali ta' dan ir-
Regolament. Kull konjuġi għandu jkun jaf 
bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u 

(16) L-għażla infurmata taż-żewġ konjuġi 
hija prinċipju essenzjali ta' dan ir-
Regolament. Kull konjuġi għandu jkun jaf 
bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u 
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soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-
possibiltà li l-liġi applikabbli tintgħażel bi 
ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika 
d-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs għaż-
żewġ konjuġi. F'dan ir-rigward, il-qrati 
nazzjonali għandhom ikunu konxji mill-
importanza ta' għażla infurmata taż-żewġ 
konjuġi rigward il-konsegwenzi legali tal-
ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun 
intlaħaq .

soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-
possibiltà li l-liġi applikabbli tintgħażel bi 
ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika 
d-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs għaż-
żewġ konjuġi. F'dan ir-rigward, il-qrati 
nazzjonali għandhom ikunu konxji mill-
importanza ta' għażla infurmata taż-żewġ 
konjuġi rigward il-konsegwenzi legali tal-
ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun 
intlaħaq . Mar-reġistrazzjoni tal-għażla 
tal-liġi nazzjonali applikabbli, kull 
konjuġi għandu jkun mgħarraf dwar il-
konsegwenzi legali li jirriżultaw minn dik 
l-għażla fuq is-sitwazzjoni personali 
tiegħu. Għandhom japplikaw għalhekk id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jippermettu 
li kull wieħed mill-konjuġi jibbenefika 
minn għajnuna ġurisdizzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa ferm importanti li jkun hemm disassoċjazzjoni tal-konjuġi ladarba tibda l-proċedura 
tad-divorzju. B’hekk kull konjuġi għandu jkollu aċċess għal informazzjoni personalizzata fir-
rigward tal-konsegwenzi tal-għażla tal-liġi applikabbli. Barra minn hekk, din l-informazzjoni 
għandha tingħata lil kull wieħed mill-konjuġi b’mod individwali, sabiex kull konjuġi jkun 
jista’ jieħu deċiżjoni personali.

Emenda 9
Andrea Češková

Proposta għal regolament
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għandhom jiġu introdotti ċerti 
salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi 
jkunu jafu l-konsegwenzi tal-għażla 
tagħhom. Il-ftehim dwar l-għażla tal-liġi 
applikabbli għandu minn tal-anqas ikun
bil-miktub, għandu jiġi ddatat u għandu jiġi 
ffirmat miż-żewġ konjuġi. Madankollu, 
jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipanti li 
fih ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom 

(17) Għandhom jiġu introdotti ċerti 
salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi 
jkunu jafu l-konsegwenzi tal-għażla 
tagħhom. Il-ftehim dwar l-għażla tal-liġi 
applikabbli għandu jkun bil-miktub, 
għandu jiġi ddatat u għandu jiġi ffirmat 
miż-żewġ konjuġi, u l-firmatarji 
għandhom ikunu legalizzati. Madankollu, 
jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipanti li 
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iż-żewġ konjuġi tkun tipprovdi għal regoli 
formali supplementari, jeħtieġ li dawn ir-
regoli jiġu rispettati. Pereżempju, dawn ir-
regoli formali supplementari jistgħu jkun 
jeżistu fi Stat Membru parteċipanti li fih il-
ftehim ikun inserit f’kuntratt taż-żwieġ.

fih ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom 
iż-żewġ konjuġi tkun tipprovdi għal regoli 
formali supplementari, jeħtieġ li dawn ir-
regoli jiġu rispettati. Pereżempju, dawn ir-
regoli formali supplementari jistgħu jkun 
jeżistu fi Stat Membru parteċipanti li fih il-
ftehim ikun inserit f’kuntratt taż-żwieġ.

Or. cs

Emenda 10
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fin-nuqqas ta’ għażla tal-liġi 
applikabbli, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ta’ kunflitt tal-liġijiet 
armonizzati fuq il-bażi ta’ skala ta’ kriterji 
ta’ konnessjoni suċċessivi bbażati fuq l-
eżistenza ta’ rabta mill-qrib bejn il-konjuġi 
u l-liġi kkonċernata, sabiex jiggarantixxi ċ-
ċertezza legali u l-prevedibbiltà u biex 
jevita sitwazzjoni li fiha wieħed mill-
konjuġi jitlob id-divorzju qabel l-ieħor biex 
jiżgura li l-proċediment ikun suġġett għal 
liġi partikolari, li hu jkun iqis li tkun 
tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-interessi 
tiegħu. Dawn il-kriterji ta’ konnessjoni 
ntagħżlu b’tali mod li l-proċediment ta’ 
divorzju jew ta' separazzjoni legali jiġi 
rregolat minn liġi li magħha l-konjuġi 
jkollhom rabtiet mill-qrib u huma bbażati, 
fl-ewwel lok, fuq il-liġi tar-residenza 
abitwali tal-konjuġi.

(19) Fin-nuqqas ta’ għażla tal-liġi 
applikabbli, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ta’ kunflitt tal-liġijiet 
armonizzati fuq il-bażi ta’ skala ta’ kriterji 
ta’ konnessjoni suċċessivi bbażati fuq l-
eżistenza ta’ rabta mill-qrib bejn il-konjuġi 
u l-liġi kkonċernata, sabiex jiggarantixxi ċ-
ċertezza legali u l-prevedibbiltà u biex 
jevita sitwazzjoni li fiha wieħed mill-
konjuġi jitlob id-divorzju qabel l-ieħor biex 
jiżgura li l-proċediment ikun suġġett għal 
liġi partikolari, li hu jkun iqis li tkun 
tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-interessi 
tiegħu. Dawn il-kriterji ta’ konnessjoni 
għandhom jintgħażlu b’tali mod li l-
proċediment ta’ divorzju jew ta' 
separazzjoni legali jiġi rregolat minn liġi li 
magħha l-konjuġi jkollhom rabtiet mill-
qrib.

Or. en

Emenda 11
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 20 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) F’ċerti sitwazzjonijiet, il-liġi tal-qorti 
li quddiemha titressaq il-kawża għandha 
madankollu tapplika meta l-liġi applikabbli 
ma tkunx tipprovdi għad-divorzju jew meta 
ma tkunx tagħti lil wieħed mill-konjuġi 
aċċess indaqs għad-divorzju jew għas-
separazzjoni legali minħabba li jkun ta’ 
sess partikolari.

(20) Il-liġi tal-qorti li quddiemha titressaq 
il-kawża għandha madankollu tapplika 
meta l-liġi applikabbli ma tkunx tipprovdi 
għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali 
jew meta ma tkunx tagħti lil wieħed mill-
konjuġi aċċess indaqs u trattament ugwali 
b'rabta mad-divorzju jew mas-
separazzjoni legali minħabba li jkun ta’ 
sess partikolari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali tan-nisa u tal-irġiel, għandha tiġi żgurata 
ugwaljanza fl-aċċess u fit-trattament matul id-divorzju jew is-separazzjoni legali.

Emenda 12
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) F’ċerti sitwazzjonijiet, il-liġi tal-qorti 
li quddiemha titressaq il-kawża għandha 
madankollu tapplika meta l-liġi applikabbli 
ma tkunx tipprovdi għad-divorzju jew meta 
ma tkunx tagħti lil wieħed mill-konjuġi 
aċċess indaqs għad-divorzju jew għas-
separazzjoni legali minħabba li jkun ta’ 
sess partikolari.

(20) F’ċerti sitwazzjonijiet, il-liġi tal-qorti 
li quddiemha titressaq il-kawża għandha 
madankollu tapplika meta l-liġi applikabbli 
ma tkunx tipprovdi għad-divorzju jew meta 
ma tkunx tagħti lil wieħed mill-konjuġi 
aċċess indaqs għad-divorzju jew għas-
separazzjoni legali minħabba li jkun ta’ 
sess partikolari, mingħajr preġudizzju 
għall-ordni pubbliku.

Or. en

Emenda 13
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 21 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) F'ċirkustanzi eċċezzjonali, xi 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku 
għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati 
Membri l-possibilità li jwarrbu l-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta' tali liġi 
f'każ preċiż tkun tmur manifestament 
kontra l-ordni pubbliku tal-forum. 
Madankollu, il-qrati m'għandhomx ikunu 
jistgħu japplikaw l-eċċezzjoni tal-ordni 
pubbliku sabiex iwarrbu l-liġi ta' Stat 
Membru ieħor meta dan ikun kontra l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-
Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull 
forma ta’ diskriminazzjoni.

(21) F'ċirkustanzi eċċezzjonali, xi 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku 
għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati 
Membri l-possibilità li jwarrbu l-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta' tali liġi 
f'każ preċiż tkun tmur manifestament 
kontra l-ordni pubbliku tal-forum. 
Madankollu, il-qrati m'għandhomx ikunu 
jistgħu japplikaw l-eċċezzjoni tal-ordni 
pubbliku sabiex iwarrbu l-liġi ta' Stat 
Membru ieħor meta dan ikun kontra l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-
Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull 
forma ta’ diskriminazzjoni, u l-Artikolu 23 
tagħha li jiżgura l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Afin de respecter les droits fondamentaux des citoyens européens, il est important de limiter 
l'exception d'ordre public.

Emenda 14
Andrea Češková

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jsir bil-miktub, għandu jiġi ddatat u 
għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi u 
b'reġistrazzjoni notarili. Kull trażmissjoni 
b’mezz elettroniku li tagħmilha possibbli 
li l-ftehim jiġi rreġistrat għat-tul għandha 
titqies ekwivalenti għall-forma miktuba.

3. Il-ftehim imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jsir bil-miktub, għandu jiġi ddatat u 
għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi u l-
firem jiġu legalizzati.

Or. cs



PE452.685v01-00 8/9 AM\838582MT.doc

MT

Emenda 15
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-liġi applikabbli bis-saħħa tal-
Artikoli 3 jew 4 ma tkunx tipprevedi d-
divorzju jew ma tagħtix lil wieħed mill-
konjuġi aċċess indaqs għad-divorzju jew
għas-separazzjoni legali minħabba li jkun 
ta’ sess partikolari, għandha tapplika l-lex 
fori.

Meta l-liġi applikabbli bis-saħħa tal-
Artikoli 3 jew 4 ma tkunx tipprevedi d-
divorzju jew is-separazzjoni legali jew ma 
tagħtix lil wieħed mill-konjuġi aċċess 
indaqs u trattament ugwali b’rabta mad-
divorzju jew mas-separazzjoni legali 
minħabba li jkun ta’ sess partikolari, 
għandha tapplika l-lex fori.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali tan-nisa u tal-irġiel, għandha tiġi żgurata 
ugwaljanza fl-aċċess u fit-trattament matul id-divorzju jew is-separazzjoni legali.

Emenda 16
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
magħżula bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament 
ma tistax titwarrab ħlief jekk din l-
applikazzjoni ma tkunx manifestament 
inkompatibbli mal-ordni pubbliku tal-
forum.

L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
magħżula bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament 
ma tistax titwarrab ħlief jekk din l-
applikazzjoni ma tkunx manifestament 
inkompatibbli mal-ordni pubbliku tal-
forum. Madankollu, il-qrati 
m'għandhomx ikunu jistgħu japplikaw l-
eċċezzjoni tal-ordni pubbliku sabiex 
iwarrbu l-liġi ta' Stat Membru ieħor meta 
dan ikun kontra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari l-Artikolu 21 tagħha li 
jipprojbixxi kull forma ta’ 
diskriminazzjoni, u l-Artikolu 23 tagħha li 
jiżgura l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
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fl-oqsma kollha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu rispettati d-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej, huwa importanti li tiġi limitata l-
eċċezzjoni tal-ordni pubbliku.


