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Alteração 6
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 8.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelece que, na realização de todas as 
suas acções, a União terá por objectivo 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres.

Or. fr

Alteração 7
Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Se os cônjuges não conseguirem 
chegar a acordo sobre a lei aplicável, 
deverão submeter-se a um processo de 
mediação que inclua, pelo menos, uma 
consulta com um mediador acreditado. 

Or. en

Alteração 8
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A escolha esclarecida de ambos os 
cônjuges constitui um princípio essencial 
do presente regulamento. Cada cônjuge 
deve saber exactamente quais são as 
consequências jurídicas e sociais da 

(16) A escolha esclarecida de ambos os 
cônjuges constitui um princípio essencial 
do presente regulamento. Cada cônjuge 
deve saber exactamente quais são as 
consequências jurídicas e sociais da 
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escolha da lei aplicável. A possibilidade de 
escolher de comum acordo a lei aplicável 
não deve prejudicar os direitos e a 
igualdade de oportunidades dos cônjuges. 
A este respeito, os tribunais nacionais 
devem estar conscientes da importância da 
escolha esclarecida de ambos os cônjuges 
no que diz respeito às consequências 
jurídicas do pacto atributivo de jurisdição.

escolha da lei aplicável. A possibilidade de 
escolher de comum acordo a lei aplicável 
não deve prejudicar os direitos e a 
igualdade de oportunidades dos cônjuges. 
A este respeito, os tribunais nacionais 
devem estar conscientes da importância da 
escolha esclarecida de ambos os cônjuges 
no que diz respeito às consequências 
jurídicas do pacto atributivo de jurisdição.
Quando da autenticação da sua escolha 
quanto à lei aplicável, cada um dos 
cônjuges será informado individualmente 
das consequências jurídicas advenientes 
dessa escolha para a sua situação pessoal. 
Serão aplicadas em conformidade as 
disposições nacionais que possibilitem a 
cada um dos cônjuges beneficiar de  
assistência judiciária.

Or. fr

Justificação

É muito importante dissociar os dois cônjuges, quando tem início um processo de divórcio. 
Assim sendo, cada um dos cônjuges deve poder ter acesso a informações personalizadas 
sobre as consequências da escolha da lei aplicável. Além do mais, esta informação deverá ser 
facultada individualmente a cada cônjuge, para que fique habilitado a tomar uma decisão 
pessoal.

Alteração 9
Andrea Češková

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) Devem ser introduzidas determinadas 
garantias para assegurar que os cônjuges 
têm consciência das consequências da sua 
escolha. O pacto atributivo de jurisdição 
deve no mínimo ser reduzido a escrito, 
datado e assinado por ambas as partes. 
Todavia, se a lei do Estado-Membro 
participante no qual ambos os cônjuges 
têm a sua residência habitual previr 

(17) Devem ser introduzidas determinadas 
garantias para assegurar que os cônjuges 
têm consciência das consequências da sua 
escolha. O pacto atributivo de jurisdição 
deve ser reduzido a escrito, datado e 
assinado por ambas as partes, sendo as 
assinaturas reconhecidas. Todavia, se a lei 
do Estado-Membro participante no qual 
ambos os cônjuges têm a sua residência 
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requisitos formais suplementares, estes 
devem ser cumpridos. Por exemplo, tais 
requisitos formais suplementares podem 
existir num Estado-Membro participante 
onde o pacto seja inserido num contrato de 
casamento.

habitual previr requisitos formais 
suplementares, estes devem ser cumpridos. 
Por exemplo, tais requisitos formais 
suplementares podem existir num Estado-
Membro participante onde o pacto seja 
inserido num contrato de casamento.

Or. cs

Alteração 10
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 19 

Texto da Comissão Alteração

(19) Na ausência de escolha da lei 
aplicável, o presente regulamento deve 
instaurar normas de conflitos de leis 
harmonizadas com base numa escala de 
elementos de conexão sucessivos baseados 
na existência de uma conexão estreita entre 
os cônjuges e a lei em causa, com vista a 
garantir a segurança jurídica e a 
previsibilidade e impedir situações em que 
um dos cônjuges pede o divórcio antes do 
outro para que o processo seja regido por 
uma lei específica que considera mais 
favorável à salvaguarda dos seus 
interesses. Estes critérios de conexão 
foram escolhidos por forma a que o 
processo de divórcio ou separação judicial 
seja regido por uma lei com a qual os 
cônjuges tenham conexões estreitas e 
baseiam-se, em primeiro lugar, na lei do 
Estado da residência habitual dos 
cônjuges.

(19) Na ausência de escolha da lei 
aplicável, o presente regulamento deve 
instaurar normas de conflitos de leis 
harmonizadas com base numa escala de 
elementos de conexão sucessivos baseados 
na existência de uma conexão estreita entre 
os cônjuges e a lei em causa, com vista a 
garantir a segurança jurídica e a 
previsibilidade e impedir situações em que 
um dos cônjuges pede o divórcio antes do 
outro para que o processo seja regido por 
uma lei específica que considera mais 
favorável à salvaguarda dos seus 
interesses. Esses elementos de conexão 
deverão ser escolhidos por forma a que o 
processo de divórcio ou separação judicial 
seja regido por uma lei com a qual os 
cônjuges tenham conexões estreitas.

Or. en

Alteração 11
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 20 
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Texto da Comissão Alteração

(20) Em certas situações, deve no entanto 
aplicar-se a lei do tribunal em que o 
processo foi instaurado, sempre que a lei 
aplicável não preveja o divórcio ou não 
conceda a um dos cônjuges, em razão do 
seu sexo, igualdade de acesso ao divórcio 
ou à separação judicial.

(20) Deverá, no entanto, ser aplicada a lei 
do tribunal em que o processo foi 
instaurado, sempre que a lei aplicável não 
preveja o divórcio ou a separação judicial, 
ou não conceda a um dos cônjuges, em 
virtude do seu sexo, igualdade de acesso e 
de tratamento relativamente ao divórcio 
ou à separação judicial.

Or. fr

Justificação

Cumpre assegurar a igualdade de acesso e de tratamento, quando de um divórcio ou de uma 
separação judicial, no intuito de salvaguardar os direitos fundamentais, tanto de mulheres 
como de homens. 

Alteração 12
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) Em certas situações, deve no entanto 
aplicar-se a lei do tribunal em que o 
processo foi instaurado, sempre que a lei 
aplicável não preveja o divórcio ou não 
conceda a um dos cônjuges, em razão do 
seu sexo, igualdade de acesso ao divórcio 
ou à separação judicial.

(20) Em certas situações, deverá, no 
entanto, ser aplicada a lei do tribunal em 
que o processo foi instaurado, sempre que 
a lei aplicável não preveja o divórcio ou 
não conceda a um dos cônjuges, em virtude 
do seu sexo, igualdade de acesso ao 
divórcio ou à separação judicial, sem 
prejuízo da excepção de ordem pública.

Or. en

Alteração 13
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 21 
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Texto da Comissão Alteração

(21) Em circunstâncias excepcionais, por 
considerações de interesse público, os 
tribunais dos Estados-Membros 
participantes devem ter possibilidade de 
recusar a lei estrangeira quando a sua 
aplicação num caso específico seja 
manifestamente contrária à ordem pública 
do foro. No entanto, os tribunais não 
devem poder aplicar a excepção de ordem 
pública para recusar a lei de outro Estado-
Membro quando tal seja contrário à Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em especial o seu artigo 21.º, que 
proíbe qualquer forma de discriminação.

(21) Em circunstâncias excepcionais, por 
considerações de interesse público, os 
tribunais dos Estados-Membros
participantes devem ter possibilidade de 
recusar a lei estrangeira quando a sua 
aplicação num caso específico seja 
manifestamente contrária à ordem pública 
do foro. No entanto, os tribunais não 
devem poder aplicar a excepção de ordem 
pública para recusar a lei de outro Estado-
Membro quando tal seja contrário à Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em especial ao seu artigo 21.º, 
que proíbe qualquer forma de 
discriminação, e ao seu artigo 23.º, que 
garante a igualdade de mulheres e 
homens em todos os domínios.

Or. fr

Justificação

No intuito de respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos europeus, importa restringir a 
excepção de ordem pública.

Alteração 14
Andrea Češková

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

3. O pacto referido no n.º 2 é reduzido a 
escrito, datado e assinado por ambos os 
cônjuges. Qualquer comunicação por via 
electrónica que permita um registo 
duradouro do pacto equivale à «forma 
escrita».

3. O pacto referido no n.º 2 é reduzido a 
escrito, datado e assinado por ambos os 
cônjuges, sendo as assinaturas 
reconhecidas.

Or. cs
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Alteração 15
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a lei aplicável por força dos 
artigos 3.º ou 4.º não preveja o divórcio ou 
não conceda a um dos cônjuges igualdade 
de acesso ao divórcio ou à separação 
judicial em razão do seu sexo, aplica-se a 
lei do foro.

Sempre que a lei aplicável por força dos 
artigos 3.º ou 4.º não preveja o divórcio ou 
a separação judicial, ou não conceda a um 
dos cônjuges igualdade de acesso e de 
tratamento relativamente ao divórcio ou à 
separação judicial em razão do seu sexo, 
aplica-se a lei do foro.

Or. fr

Justificação

Cumpre assegurar a igualdade de acesso e de tratamento, quando de um divórcio ou de uma 
separação judicial, no intuito de salvaguardar os direitos fundamentais, tanto de mulheres 
como de homens. 

Alteração 16
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A aplicação de uma disposição da lei 
designada nos termos do presente 
regulamento só pode ser recusada se for 
manifestamente incompatível com a ordem 
pública do foro.

A aplicação de uma disposição da lei 
designada nos termos do presente 
regulamento só pode ser recusada se for 
manifestamente incompatível com a ordem 
pública do foro. No entanto, os tribunais 
não devem poder aplicar a excepção de 
ordem pública para recusar a lei de outro 
Estado-Membro, quando tal seja 
contrário à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
especial ao seu artigo 21.º, que proíbe 
qualquer forma de discriminação, e ao 
seu artigo 23.º, que garante a igualdade 
de mulheres e homens em todos os 
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domínios.

Or. fr

Justificação

No intuito de respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos europeus, importa restringir a 
excepção de ordem pública.


