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Poprawka 6
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej we 
wszystkich swoich działaniach Unia 
zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet.

Or. fr

Poprawka 7
Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Jeżeli małżonkowie nie są w stanie 
osiągnąć porozumienia co do wyboru 
prawa właściwego, powinni wszcząć 
postępowanie mediacyjne, przewidujące 
przynajmniej jedną konsultację z 
upoważnionym mediatorem.

Or. en

Poprawka 8
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Podstawową zasadą niniejszego 
rozporządzenia jest świadomy wybór 
dokonywany przez oboje małżonków. 
Każdy ze współmałżonków powinien 

(16) Podstawową zasadą niniejszego 
rozporządzenia jest świadomy wybór 
dokonywany przez oboje małżonków. 
Każdy ze współmałżonków powinien 
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dokładnie wiedzieć, jakie są prawne i 
społeczne konsekwencje wyboru danego 
prawa właściwego. Możliwość wyboru 
prawa właściwego za obopólną zgodą nie 
powinna naruszać praw i równości szans 
obojga małżonków. W związku z tym 
sędziowie krajowi powinni mieć 
świadomość wagi świadomego wyboru 
obojga małżonków wobec konsekwencji 
prawnych zawartego porozumienia co do 
wyboru prawa.

dokładnie wiedzieć, jakie są prawne i 
społeczne konsekwencje wyboru danego 
prawa właściwego. Możliwość wyboru 
prawa właściwego za obopólną zgodą nie 
powinna naruszać praw i równości szans 
obojga małżonków. W związku z tym 
sędziowie krajowi powinni mieć 
świadomość wagi świadomego wyboru 
obojga małżonków wobec konsekwencji 
prawnych zawartego porozumienia co do 
wyboru prawa. Podczas poświadczania 
wyboru prawa właściwego każdy z 
małżonków jest informowany 
indywidualnie o wynikających z wyboru 
konsekwencjach prawnych dla jego 
sytuacji osobistej. Należy w związku z tym 
stosować przepisy krajowe umożliwiające 
każdemu z małżonków skorzystanie z 
pomocy prawnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest rozdzielenie małżonków w momencie rozpoczęcia procedury rozwodowej.
Każdy z nich musi mieć dostęp do związanych z jego sytuacją informacji o konsekwencjach 
wyboru prawa własciwego. Ponadto informacji tej należy udzielać każdemu z małżonków 
indywidualnie, aby każdy z nich mógł podjąć swoją decyzję.

Poprawka 9
Andrea Češková

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy także wprowadzić specjalne 
mechanizmy zabezpieczające 
gwarantujące, że małżonkowie będą 
świadomi konsekwencji swojego wyboru. 
Porozumienie co do wyboru prawa 
właściwego powinno zostać przynajmniej 
sporządzone na piśmie, opatrzone datą i 
podpisane przez obie strony. Jednakże jeśli 
prawo uczestniczącego państwa 

(17) Należy także wprowadzić specjalne 
mechanizmy zabezpieczające 
gwarantujące, że małżonkowie będą 
świadomi konsekwencji swojego wyboru. 
Porozumienie co do wyboru prawa 
właściwego musi zostać sporządzone na 
piśmie, opatrzone datą i podpisane przez 
obie strony, a podpisy muszą zostać 
uwierzytelnione. Jednakże jeśli prawo 
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członkowskiego, w którym oboje 
współmałżonkowie mają zwykłe miejsce 
pobytu, przewiduje dodatkowe wymogi 
formalne, należy ich przestrzegać. Takie 
formalne wymogi mogą na przykład istnieć 
w uczestniczącym państwie członkowskim, 
w którym porozumienie zostaje włączone 
do umowy małżeńskiej.

uczestniczącego państwa członkowskiego, 
w którym oboje współmałżonkowie mają 
zwykłe miejsce pobytu, przewiduje 
dodatkowe wymogi formalne, należy ich 
przestrzegać. Takie formalne wymogi 
mogą na przykład istnieć w 
uczestniczącym państwie członkowskim, w 
którym porozumienie zostaje włączone do 
umowy małżeńskiej.

Or. cs

Poprawka 10
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku niedokonania wyboru 
prawa właściwego niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
zharmonizowane normy kolizyjne w 
oparciu o skalę kolejnych kryteriów 
łącznikowych opartych na istnieniu 
ścisłego związku między małżonkami a 
danym prawem, dla zapewnienia pewności 
prawnej i przewidywalności oraz 
zapobieżenia sytuacjom, w których jedno 
ze małżonków wnosi pozew o rozwód 
ubiegając współmałżonka, aby 
zagwarantować sobie tym samym 
zastosowanie do postępowania określonego 
systemu prawa, który uznaje za 
korzystniejszy do zabezpieczenia własnych 
interesów. Łączniki zostały wybrane w taki 
sposób, aby zapewnić zastosowanie do 
postępowania dotyczącego rozwodu lub 
separacji prawnej systemu prawa, z którym 
małżeństwo ma ścisły związek, i są oparte 
w pierwszym rzędzie na prawie miejsca 
zwykłego pobytu małżonków.

(19) W przypadku niedokonania wyboru 
prawa właściwego niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
zharmonizowane normy kolizyjne w 
oparciu o skalę kolejnych kryteriów 
łącznikowych opartych na istnieniu 
ścisłego związku między małżonkami a 
danym prawem, dla zapewnienia pewności 
prawnej i przewidywalności oraz 
zapobieżenia sytuacjom, w których jedno 
ze małżonków wnosi pozew o rozwód 
ubiegając współmałżonka, aby 
zagwarantować sobie tym samym 
zastosowanie do postępowania określonego 
systemu prawa, który uznaje za 
korzystniejszy do zabezpieczenia własnych 
interesów. Łączniki powinny być wybrane 
w taki sposób, aby zapewnić zastosowanie 
do postępowania dotyczącego rozwodu lub 
separacji prawnej systemu prawa, z którym 
małżeństwo ma ścisły związek.

Or. en
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Poprawka 11
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W pewnych sytuacjach powinno mieć 
jednak zastosowanie prawo miejsca 
siedziby sądu, jeśli prawo właściwe nie 
przewiduje rozwodów lub nie zapewnia 
jednemu z małżonków, ze względu na jego 
płeć, równego dostępu do rozwodu lub 
separacji prawnej.

(20) Powinno mieć jednak zastosowanie 
prawo miejsca siedziby sądu, jeśli prawo 
właściwe nie przewiduje rozwodów lub 
separacji prawnej lub nie zapewnia 
jednemu z małżonków, ze względu na jego 
płeć, równego dostępu i traktowania w 
związku z rozwodem lub separacją 
prawną.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu ochrony podstawowych praw zarówno kobiet, jak i mężczyzn należy zagwarantować 
równość dostępu i traktowania w związku z rozwodem lub separacją prawną.

Poprawka 12
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W pewnych sytuacjach powinno mieć 
jednak zastosowanie prawo miejsca 
siedziby sądu, jeśli prawo właściwe nie 
przewiduje rozwodów lub nie zapewnia 
jednemu z małżonków, ze względu na jego 
płeć, równego dostępu do rozwodu lub 
separacji prawnej.

(20) W pewnych sytuacjach powinno mieć 
jednak zastosowanie – bez uszczerbku dla 
klauzuli porządku publicznego – prawo 
miejsca siedziby sądu, jeśli prawo 
właściwe nie przewiduje rozwodów lub nie 
zapewnia jednemu z małżonków, ze 
względu na jego płeć, równego dostępu do 
rozwodu lub separacji prawnej.

Or. en



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

PL

Poprawka 13
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Względy interesu publicznego 
powinny w wyjątkowych okolicznościach 
dawać sądom uczestniczących państw 
członkowskich możliwość odmowy 
stosowania prawa obcego w danym 
przypadku, jeżeli byłoby to jawnie 
sprzeczne z porządkiem publicznym 
miejsca siedziby sądu. Jednakże sądy nie 
powinny mieć możliwości zastosowania 
klauzuli porządku publicznego w celu 
odmowy stosowania prawa innego państwa 
członkowskiego w sytuacji, w której 
byłoby to sprzeczne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z jej art. 21, zakazującym 
wszelkich form dyskryminacji.

(21) Względy interesu publicznego 
powinny w wyjątkowych okolicznościach 
dawać sądom uczestniczących państw 
członkowskich możliwość odmowy 
stosowania prawa obcego w danym 
przypadku, jeżeli byłoby to jawnie 
sprzeczne z porządkiem publicznym 
miejsca siedziby sądu. Jednakże sądy nie 
powinny mieć możliwości zastosowania 
klauzuli porządku publicznego w celu 
odmowy stosowania prawa innego państwa 
członkowskiego w sytuacji, w której 
byłoby to sprzeczne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z jej art. 21, zakazującym 
wszelkich form dyskryminacji, a także z 
art. 23, który gwarantuje równość kobiet i 
mężczyzn we wszystkich dziedzinach..

Or. fr

Uzasadnienie

W celu poszanowania praw podstawowych obywateli europejskich ważne jest ograniczenie 
klauzuli porządku publicznego.

Poprawka 14
Andrea Češková

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, 
jest sporządzone na piśmie, opatrzone datą 
oraz podpisane przez oboje małżonków.
Każde przekazanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych umożliwiające 

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, 
jest sporządzone na piśmie, opatrzone datą 
oraz podpisane przez oboje małżonków, a 
podpisy muszą zostać uwierzytelnione.
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trwały zapis takiej umowy uznaje się za 
równoważne formie pisemnej.

Or. cs

Poprawka 15
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli prawo właściwe wyznaczone na 
mocy art. 3 i 4 nie przewiduje rozwodów 
lub nie zapewnia jednemu z małżonków, ze 
względu na jego płeć, równego dostępu do 
rozwodu lub separacji prawnej, właściwe 
jest prawo miejsca siedziby sądu.

Jeżeli prawo właściwe wyznaczone na 
mocy art. 3 i 4 nie przewiduje rozwodów 
lub separacji prawnej lub nie zapewnia 
jednemu z małżonków, ze względu na jego 
płeć, równego dostępu i traktowania w 
związku z rozwodem lub separacją 
prawną, właściwe jest prawo miejsca 
siedziby sądu.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu ochrony podstawowych praw zarówno kobiet, jak i mężczyzn należy zagwarantować 
równość dostępu i traktowania w związku z rozwodem lub separacją prawną.

Poprawka 16
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie przepisów prawa 
wyznaczonego jako właściwe przez 
niniejsze rozporządzenie może zostać 
wyłączone jedynie wówczas, gdy 
stosowanie ich jest jawnie sprzeczne z 
porządkiem publicznym miejsca siedziby 
sądu.

Stosowanie przepisów prawa 
wyznaczonego jako właściwe przez 
niniejsze rozporządzenie może zostać 
wyłączone jedynie wówczas, gdy 
stosowanie ich jest jawnie sprzeczne z 
porządkiem publicznym miejsca siedziby 
sądu. Jednakże sądy nie powinny mieć 
możliwości zastosowania klauzuli 
porządku publicznego w celu odmowy 



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

PL

stosowania prawa innego państwa 
członkowskiego w sytuacji, w której 
byłoby to sprzeczne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z jej art. 21, zakazującym 
wszelkich form dyskryminacji, a także z 
art. 23, który gwarantuje równość kobiet i 
mężczyzn we wszystkich dziedzinach.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu poszanowania praw podstawowych obywateli europejskich ważne jest ograniczenie 
odstępstwa związanego z porządkiem publicznym.


