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Amendement 6
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Overeenkomstig artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie streeft de Europese Unie 
er bij elk optreden naar de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen 
en de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen.

Or. fr

Amendement 7
Franziska Katharina Brantner

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Indien de echtgenoten geen 
overeenstemming bereiken over het 
toepasselijke recht, zouden zij een 
bemiddelingsprocedure moeten doorlopen 
die ten minste een consultatie bij een 
erkend bemiddelaar omvat.

Or. en

Amendement 8
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dat beide echtgenoten een 
geïnformeerde keuze kunnen maken, is 
voor deze verordening van wezenlijk 
belang. Elke echtgenoot moet precies 
weten wat de juridische en sociale 
consequenties van de keuze van het 

(16) Dat beide echtgenoten een 
geïnformeerde keuze kunnen maken, is 
voor deze verordening van wezenlijk 
belang. Elke echtgenoot moet precies 
weten wat de juridische en sociale 
consequenties van de keuze van het 
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toepasselijke recht zijn. De mogelijkheid 
om in onderling overleg het toepasselijke 
recht te kiezen moet de rechten van beide 
echtgenoten en hun gelijke kansen onverlet 
laten. In dit verband moeten de nationale 
rechters zich ervan bewust zijn hoe 
belangrijk het is dat beide echtgenoten met 
betrekking tot de juridische consequenties 
van de gesloten overeenkomst een 
geïnformeerde keuze kunnen maken.

toepasselijke recht zijn. De mogelijkheid 
om in onderling overleg het toepasselijke 
recht te kiezen moet de rechten van beide 
echtgenoten en hun gelijke kansen onverlet 
laten. In dit verband moeten de nationale 
rechters zich ervan bewust zijn hoe 
belangrijk het is dat beide echtgenoten met 
betrekking tot de juridische consequenties 
van de gesloten overeenkomst een 
geïnformeerde keuze kunnen maken. Bij de 
legalisering van de keuze van het 
toepasselijke recht wordt elke echtgenoot 
individueel geïnformeerd over de 
juridische consequenties van hun keuze 
voor zijn/haar persoonlijke situatie. Ook 
zijn de nationale voorschriften die elk van 
de echtgenoten rechtsbijstand toekennen 
van overeenkomstige toepassing.

Or. fr

Motivering

Het is van groot belang dat elk van de echtgenoten afzonderlijk wordt beschouwd zodra de 
echtscheidingsprocedure begint. Zo moet elk van de echtgenoten gepersonaliseerde informatie 
kunnen krijgen over de gevolgen van de keuze van het toepasselijke recht. Bovendien moet deze 
informatie aan elke echtgenoot afzonderlijk worden verstrekt, opdat elk afzonderlijk een 
persoonlijke beslissing kan nemen.

Amendement 9
Andrea Češková

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er moet in bepaalde garanties worden 
voorzien om te waarborgen dat de 
echtgenoten zich bewust zijn van de 
consequenties van hun keuze. De 
overeenkomst over de keuze van het 
toepasselijke recht moet minstens 
schriftelijk worden vastgelegd, gedateerd 
zijn en door beide partijen worden 
ondertekend. Indien het recht van de 
deelnemende lidstaat waar de beide 
echtgenoten hun gewone verblijfplaats 
hebben evenwel voorziet in bijkomende 

(17) Er moet in bepaalde garanties worden 
voorzien om te waarborgen dat de 
echtgenoten zich bewust zijn van de 
consequenties van hun keuze. De 
overeenkomst over de keuze van het 
toepasselijke recht moet minstens 
schriftelijk worden vastgelegd, gedateerd 
zijn, door beide partijen worden 
ondertekend en de handtekeningen 
moeten worden gelegaliseerd. Indien het 
recht van de deelnemende lidstaat waar de 
beide echtgenoten hun gewone 
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formele voorschriften, moeten die in acht 
worden genomen. Dergelijke bijkomende 
formele voorschriften kunnen bijvoorbeeld 
bestaan in de eis dat de overeenkomst 
wordt opgenomen in een 
huwelijkscontract.

verblijfplaats hebben evenwel voorziet in 
bijkomende formele voorschriften, moeten 
die in acht worden genomen. Dergelijke 
bijkomende formele voorschriften kunnen 
bijvoorbeeld bestaan in de eis dat de 
overeenkomst wordt opgenomen in een 
huwelijkscontract.

Or. cs

Amendement 10
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Voor het geval geen rechtskeuze werd 
gemaakt, moet deze verordening voorzien 
in geharmoniseerde collisieregels, met een 
reeks opeenvolgende aanknopingspunten 
die gebaseerd zijn op het bestaan van een 
nauwe band tussen de echtgenoten en het 
betrokken rechtsstelsel, om de 
rechtszekerheid en de voorspelbaarheid te 
waarborgen en om situaties te voorkomen 
waarin de ene echtgenoot de andere vóór 
tracht te zijn met het aanvragen van de 
echtscheiding om ervoor te zorgen dat de 
procedure wordt beheerst door een bepaald 
rechtsstelsel, dat deze echtgenoot gunstiger
acht voor de verdediging van zijn 
belangen. Deze aanknopingspunten zijn
gekozen opdat de procedure van 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
wordt beheerst door het recht van een land 
waarmee de echtgenoten nauwe banden
hebben, en verwijzen in eerste instantie 
naar het recht van de gewone 
verblijfplaats van de echtgenoten.

(19) Voor het geval geen rechtskeuze werd 
gemaakt, moet deze verordening voorzien 
in geharmoniseerde collisieregels, met een 
reeks opeenvolgende aanknopingspunten 
die gebaseerd zijn op het bestaan van een 
nauwe band tussen de echtgenoten en het 
betrokken rechtsstelsel, om de 
rechtszekerheid en de voorspelbaarheid te 
waarborgen en om situaties te voorkomen 
waarin de ene echtgenoot de andere vóór 
tracht te zijn met het aanvragen van de 
echtscheiding om ervoor te zorgen dat de 
procedure wordt beheerst door een bepaald 
rechtsstelsel, dat deze echtgenoot gunstiger 
acht voor de verdediging van zijn 
belangen. Deze aanknopingspunten moeten 
zo worden gekozen dat de procedure 
betreffende echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed wordt beheerst door een 
rechtsstelsel waarmee de echtgenoten een
nauwe band hebben.

Or. en

Amendement 11
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In bepaalde omstandigheden, meer 
bepaald wanneer het toepasselijke recht 
niet voorziet in de mogelijkheid van 
echtscheiding of aan een van beide 
echtgenoten op grond van diens sekse geen 
gelijke toegang tot echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed verleent, dient 
evenwel het recht van de staat waar de 
zaak aanhangig is te worden toegepast.

(20) Wanneer het toepasselijke recht niet 
voorziet in de mogelijkheid van 
echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed, of aan een van beide echtgenoten op 
grond van diens sekse geen gelijke toegang 
tot en gelijke behandeling met betrekking 
tot echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed verleent, dient het recht van de staat 
waar de zaak aanhangig is te worden 
toegepast.

Or. fr

Motivering

Om de fundamentele rechten van vrouwen en mannen te beschermen, moeten waarborgen 
worden gecreëerd voor gelijke toegang en gelijke behandeling in geval van echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed.

Amendement 12
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In bepaalde omstandigheden, meer 
bepaald wanneer het toepasselijke recht 
niet voorziet in de mogelijkheid van 
echtscheiding of aan een van beide 
echtgenoten op grond van diens sekse geen 
gelijke toegang tot echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed verleent, dient 
evenwel het recht van de staat waar de 
zaak aanhangig is te worden toegepast.

(20) In bepaalde gevallen evenwel, meer 
bepaald indien het toepasselijke recht niet 
voorziet in de mogelijkheid van 
echtscheiding of aan een van beide 
echtgenoten op grond van diens sekse geen 
gelijke toegang tot echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed verleent, dient 
evenwel het recht van de staat waar de zaak 
aanhangig is te worden toegepast, 
onverminderd de exceptie van openbare 
orde.

Or. en

Amendement 13
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 



AM\838582NL.doc 7/9 PE452.685v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Met het oog op het algemeen belang 
moeten de rechterlijke instanties van de 
deelnemende lidstaten in uitzonderlijke 
omstandigheden de mogelijkheid hebben 
om buitenlands recht niet toe te passen 
wanneer dat in een bepaalde zaak kennelijk 
onverenigbaar is met de openbare orde van 
het land van de rechter. De rechterlijke 
instanties mogen zich echter niet op de 
exceptie van de openbare orde kunnen 
beroepen om het recht van een andere 
lidstaat terzijde te schuiven wanneer zulks 
strijdig zou zijn met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name artikel 21 daarvan, dat elke vorm van 
discriminatie verbiedt.

(21) Met het oog op het algemeen belang 
moeten de rechterlijke instanties van de 
deelnemende lidstaten in uitzonderlijke 
omstandigheden de mogelijkheid hebben 
om buitenlands recht niet toe te passen 
wanneer dat in een bepaalde zaak kennelijk 
onverenigbaar is met de openbare orde van 
het land van de rechter. De rechterlijke 
instanties mogen zich echter niet op de 
exceptie van de openbare orde kunnen 
beroepen om het recht van een andere 
lidstaat terzijde te schuiven wanneer zulks 
strijdig zou zijn met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name artikel 21 daarvan, dat elke vorm van 
discriminatie verbiedt en artikel 23, dat 
gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen op alle gebieden waarborgt.

Or. fr

Motivering

Om de fundamentele rechten van de Europese burgers te garanderen, moet de exceptie van 
openbare orde worden beperkt.

Amendement 14
Andrea Češková

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde rechtskeuze 
geschiedt bij een schriftelijke 
overeenkomst, die wordt gedagtekend en 
ondertekend door beide echtgenoten. Als 
schriftelijk wordt aangemerkt elke 
elektronische mededeling waardoor de 
overeenkomst duurzaam wordt vastgelegd.

3. De in lid 2 bedoelde rechtskeuze 
geschiedt bij een schriftelijke 
overeenkomst, die wordt gedagtekend en 
ondertekend door beide echtgenoten, en de 
handtekeningen worden gelegaliseerd.

Or. cs
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Amendement 15
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het krachtens artikel 3 of artikel 4 
toepasselijke recht niet voorziet in de 
mogelijkheid van echtscheiding of aan een 
van beide echtgenoten op grond van diens 
sekse geen gelijke toegang tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed 
verleent, is het recht van de staat waar de 
zaak aanhangig is van toepassing.

Wanneer het krachtens artikel 3 of artikel 4 
toepasselijke recht niet voorziet in de 
mogelijkheid van echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed, of aan een van 
beide echtgenoten op grond van diens 
sekse geen gelijke toegang tot en gelijke 
behandeling met betrekking tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed 
verleent, is het recht van de staat waar de 
zaak aanhangig is van toepassing.

Or. fr

Motivering

Om de fundamentele rechten van vrouwen en mannen te beschermen, moeten waarborgen 
worden gecreëerd voor gelijke toegang en gelijke behandeling in geval van echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed.

Amendement 16
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toepassing van een bepaling van het 
door deze verordening aangewezen recht 
kan slechts terzijde worden gesteld, indien 
deze toepassing kennelijk onverenigbaar is 
met de openbare orde van de staat waar de 
zaak aanhangig is.

De toepassing van een bepaling van het 
door deze verordening aangewezen recht 
kan slechts terzijde worden gesteld, indien 
deze toepassing kennelijk onverenigbaar is 
met de openbare orde van de staat waar de 
zaak aanhangig is. De rechterlijke 
instanties mogen zich echter niet op de 
exceptie van de openbare orde kunnen 
beroepen om het recht van een andere 
lidstaat terzijde te schuiven wanneer zulks 
strijdig zou zijn met het handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name artikel 21 daarvan, dat elke vorm 
van discriminatie verbiedt en artikel 23, 
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dat gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen op alle gebieden waarborgt.

Or. fr

Motivering

Om de fundamentele rechten van de Europese burgers te garanderen, moet de exceptie van 
openbare orde worden beperkt.


