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Amendamentul 6
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în toate acțiunile sale, Uniunea 
Europeană urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei.

Or. fr

Amendamentul 7
Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În cazul în care soții nu ajung la o 
înțelegere cu privire la legislația 
aplicabilă, aceștia ar trebui să recurgă la 
o procedură de mediere care să cuprindă 
cel puțin o consultare pe lângă un 
mediator acreditat.

Or. en

Amendamentul 8
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Alegerea în cunoștință de cauză a 
celor doi soți reprezintă un principiu 
fundamental al prezentului regulament. 
Fiecare dintre soți trebuie să cunoască 

(16) Alegerea în cunoștință de cauză a 
celor doi soți reprezintă un principiu 
fundamental al prezentului regulament. 
Fiecare dintre soți trebuie să cunoască 
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exact consecințele juridice și sociale ale 
alegerii legislației aplicabile. Posibilitatea 
de a alege de comun acord legislația 
aplicabilă nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor și egalității de șanse de care 
beneficiază cei doi soți. Prin urmare, 
judecătorii din statele membre ar trebui să 
realizeze cât de important este ca cei doi 
soți să ajungă la o înțelegere cunoscând pe 
deplin consecințele legale ale acesteia.

exact consecințele juridice și sociale ale 
alegerii legislației aplicabile. Posibilitatea 
de a alege de comun acord legislația 
aplicabilă nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor și egalității de șanse de care 
beneficiază cei doi soți. Prin urmare, 
judecătorii din statele membre ar trebui să 
realizeze cât de important este ca cei doi 
soți să ajungă la o înțelegere cunoscând pe 
deplin consecințele legale ale acesteia. În 
momentul legalizării alegerii legislației 
aplicabile, fiecare dintre soți trebuie să fie  
informat în mod individual cu privire la 
consecințele legale ale acestei alegeri 
asupra situației sale personale. 
Dispozițiile naționale care permit 
fiecăruia dintre soți să beneficieze de 
asistență juridică se aplică în consecință.

Or. fr

Justificare

Este foarte important ca cei doi soți să fie disociați de la începutul procedurii de divorț. 
Astfel, fiecare dintre ei trebuie să poată avea acces la informații personalizate privind 
consecințele alegerii legislației aplicabile. Mai mult decât atât, aceste informații trebuie 
oferite fiecăruia dintre soți în mod individual, pentru ca fiecare să poată lua o decizie 
personală.

Amendamentul 9
Andrea Češková

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui introduse anumite garanții 
pentru a se asigura faptul că soții sunt 
conștienți de consecințele alegerii lor. O 
condiție minimă ar fi ca acordul privind 
alegerea legislației aplicabile să fie încheiat 
în scris, datat și semnat de ambele părți. Cu 
toate acestea, în cazul în care legislația 
statului membru participant în care ambii 
soți își au reședința obișnuită prevede 

(17) Ar trebui introduse anumite garanții 
pentru a se asigura faptul că soții sunt 
conștienți de consecințele alegerii lor. O 
condiție este ca acordul privind alegerea 
legislației aplicabile să fie încheiat în scris, 
datat și semnat de ambele părți, iar 
semnăturile să fie legalizate. Cu toate 
acestea, în cazul în care legislația statului 
membru participant în care ambii soți își au 
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cerințe formale suplimentare, trebuie 
respectate astfel de cerințe. De exemplu, 
asemenea cerințe formale suplimentare pot 
exista într-un stat membru participant în 
care acordul este inclus într-un contract de 
căsătorie.

reședința obișnuită prevede cerințe formale 
suplimentare, trebuie respectate astfel de 
cerințe. De exemplu, asemenea cerințe 
formale suplimentare pot exista într-un stat 
membru participant în care acordul este 
inclus într-un contract de căsătorie.

Or. cs

Amendamentul 10
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul în care nu se optează pentru 
una din legislații, prezentul regulament ar 
trebui să introducă norme armonizate 
privind conflictul de legi, având la bază o 
ierarhizare a factorilor de legătură în 
funcție de existența unei legături strânse 
între soți și legislația respectivă, care să 
permită securitatea juridică și 
previzibilitatea și care să împiedice situația 
în care unul dintre soți cere divorțul 
înaintea celuilalt pentru a se asigura că 
procedura va face obiectul unei anumite 
legislații, pe care o consideră a fi mai 
favorabilă pentru protejarea propriilor 
interese. Acești factori de legătură au fost
aleși astfel încât să se asigure că 
procedurile de divorț sau de separare de 
drept sunt reglementate de o legislație cu 
care soții au o legătură strânsă și se 
bazează în primul rând pe legislația 
locului unde soții își au reședința 
obișnuită.

(19) În cazul în care nu se optează pentru 
una din legislații, prezentul regulament ar 
trebui să introducă norme armonizate 
privind conflictul de legi, având la bază o 
ierarhizare a factorilor de legătură în 
funcție de existența unei legături strânse 
între soți și legislația respectivă, care să 
permită securitatea juridică și 
previzibilitatea și care să împiedice situația 
în care unul dintre soți cere divorțul 
înaintea celuilalt pentru a se asigura că 
procedura va face obiectul unei anumite 
legislații, pe care o consideră a fi mai 
favorabilă pentru protejarea propriilor 
interese. Acești factori de legătură ar 
trebui aleși astfel încât să se asigure că 
procedurile de divorț sau de separare de 
drept sunt reglementate de o legislație cu 
care soții au o legătură strânsă.

Or. en

Amendamentul 11
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 20 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În anumite situații, ar trebui aplicată 
legislația instanței judecătorești sesizate 
atunci când legislația aplicabilă nu prevede 
divorțul sau nu acordă unuia dintre soți, din 
cauza apartenenței la unul dintre sexe, 
egalitate de acces la divorț sau la separarea 
de drept.

(20) Ar trebui aplicată totuși legislația 
instanței judecătorești sesizate atunci când 
legislația aplicabilă nu prevede divorțul 
sau separarea de drept sau nu acordă 
unuia dintre soți, din cauza apartenenței la 
unul dintre sexe, egalitate de acces la 
divorț și de tratament în ceea ce privește 
divorțul sau la separarea de drept.

Or. fr

Justificare

Pentru a proteja atât drepturile fundamentale ale femeilor, cât și cele ale bărbaților, trebuie 
garantată o egalitate de acces și de tratament în timpul divorțului sau al separării de drept.

Amendamentul 12
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În anumite situații, ar trebui aplicată 
legislația instanței judecătorești sesizate 
atunci când legislația aplicabilă nu prevede 
divorțul sau nu acordă unuia dintre soți, din 
cauza apartenenței la unul dintre sexe, 
egalitate de acces la divorț sau la separarea 
de drept.

(20) În anumite situații, precum aceea în 
care legislația aplicabilă nu prevede 
divorțul sau nu acordă unuia dintre soți, din 
cauza apartenenței la unul dintre sexe, 
egalitate de acces la divorț sau la separarea 
de drept, ar trebui totuși aplicată legislația 
instanței judecătorești sesizate, fără a 
aduce atingere excepției de ordine 
publică.

Or. en

Amendamentul 13
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În circumstanțe excepționale, 
considerente de interes public ar trebui să 
dea instanțelor judecătorești ale statelor 
membre posibilitatea de a nu aplica 
legislația străină, atunci când aplicarea 
acesteia într-un anumit caz ar fi vădit 
incompatibilă cu ordinea publică a instanței 
sesizate. Cu toate acestea, instanțele 
judecătorești nu ar trebui să poată aplica 
excepția de ordine publică pentru a refuza 
legislația unui alt stat membru, în cazul în 
care aceasta ar încălca dispozițiile Cartei 
Drepturilor Fundamentale, în special 
articolul 21, care interzice orice tip de 
discriminare.

(21) În circumstanțe excepționale, 
considerente de interes public ar trebui să 
dea instanțelor judecătorești ale statelor 
membre posibilitatea de a nu aplica 
legislația străină, atunci când aplicarea 
acesteia într-un anumit caz ar fi vădit 
incompatibilă cu ordinea publică a instanței 
sesizate. Cu toate acestea, instanțele 
judecătorești nu ar trebui să poată aplica 
excepția de ordine publică pentru a refuza 
legislația unui alt stat membru, în cazul în 
care aceasta ar încălca dispozițiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special articolul 21, care 
interzice orice tip de discriminare și 
articolul 23, care garantează egalitatea 
între femei și bărbați în toate domeniile.

Or. fr

Justificare

Pentru a respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni este important ca excepția 
de ordine publică să fie limitată.

Amendamentul 14
Andrea Češková

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordul menționat la alineatul (2) este 
redactat în scris, datat și semnat de ambii 
soți. Orice comunicare sub formă 
electronică care permite consemnarea 
durabilă a acordului este considerată ca 
reprezentând o formă scrisă.

(3) Acordul menționat la alineatul (2) este 
redactat în scris, datat și semnat de ambii 
soți, iar semnăturile sunt legalizate.

Or. cs
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Amendamentul 15
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația aplicabilă în 
temeiul articolelor 3 sau 4 nu prevede 
divorțul sau nu acordă unuia dintre soți, din 
cauza apartenenței la unul dintre sexe, 
egalitate de acces la divorț sau la separarea 
de drept, se aplică legea forului.

În cazul în care legislația aplicabilă în 
temeiul articolelor 3 sau 4 nu prevede 
divorțul sau separarea de drept sau nu 
acordă unuia dintre soți, din cauza 
apartenenței la unul dintre sexe, egalitate 
de acces la divorț și de tratament în ceea 
ce privește divorțul sau la separarea de 
drept, se aplică legea forului.

Or. fr

Justificare

Pentru a proteja atât drepturile fundamentale ale femeilor, cât și cele ale bărbaților, trebuie 
garantată o egalitate de acces și de tratament în timpul divorțului sau al separării de drept.

Amendamentul 16
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea unei dispoziții din legislația 
desemnată în temeiul prezentului 
regulament nu poate fi înlăturată decât 
dacă o astfel de aplicare este vădit 
incompatibilă cu ordinea publică a forului.

Aplicarea unei dispoziții din legislația 
desemnată în temeiul prezentului 
regulament nu poate fi înlăturată decât 
dacă o astfel de aplicare este vădit 
incompatibilă cu ordinea publică a forului.
Cu toate acestea, instanțele judecătorești 
nu ar trebui să poată aplica excepția de 
ordine publică pentru a refuza legislația 
unui alt stat membru, în cazul în care 
aceasta ar încălca dispozițiile Cartei 
drepturilor fundamentale, în special 
articolul 21, care interzice orice tip de 
discriminare și articolul 23, care 
garantează egalitatea între femei și 
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bărbați în toate domeniile.

Or. fr

Justificare

Pentru a respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni este important ca excepția 
de ordine publică să fie limitată.


