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Predlog spremembe 6
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V skladu s členom 8 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, si Evropska 
unija pri vseh svojih dejavnostih 
prizadeva odpraviti neenakosti ter 
spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami.

Or. fr

Predlog spremembe 7
Franziska Katharina Brantner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Če se zakonca ne moreta dogovoriti 
o pravu, ki se uporablja, bi morala 
opraviti postopek mediacije, ki bi 
vključeval najmanj en posvet s 
pooblaščenim mediatorjem.

Or. en

Predlog spremembe 8
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ozaveščena izbira zakoncev je 
temeljno načelo te uredbe. Vsak zakonec bi 
moral natančno vedeti, kakšne so pravne in 

(16) Ozaveščena izbira zakoncev je 
temeljno načelo te uredbe. Vsak zakonec bi 
moral natančno vedeti, kakšne so pravne in 
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socialne posledice izbire prava, ki se 
uporablja. Možnost, da se zakonca 
sporazumno dogovorita o pravu, ki se 
uporablja, ne sme posegati v njune pravice 
in enake možnosti. Zato se morajo 
nacionalni sodniki zavedati pomena 
ozaveščene izbire zakoncev v zvezi s 
pravnimi posledicami sklenjenega 
dogovora o izbiri prava.

socialne posledice izbire prava, ki se 
uporablja. Možnost, da se zakonca 
sporazumno dogovorita o pravu, ki se 
uporablja, ne sme posegati v njune pravice 
in enake možnosti. Zato se morajo 
nacionalni sodniki zavedati pomena 
ozaveščene izbire zakoncev v zvezi s 
pravnimi posledicami sklenjenega 
dogovora o izbiri prava. Pri potrditvi izbire 
prava je treba vsakega zakonca 
posamezno poučiti o pravnih posledicah 
na njegovo osebno stanje, ki sledijo izbiri 
prava, ki se uporablja. Pri tem je treba 
ustrezno uporabiti nacionalne predpise, ki 
obema zakoncema omogočajo uporabo 
pravne pomoči.

Or. fr

Obrazložitev

Zelo je pomembno, da se zakonca obravnava ločeno, ko se začne postopek razveze. Tako ima 
lahko vsak dostop do osebno prilagojenih podatkov o posledicah izbire prava, ki se 
uporablja. Poleg tega mora vsak od zakoncev prejeti te podatke posamezno, kar vsakemu 
omogoči, da sprejme osebno odločitev.

Predlog spremembe 9
Andrea Češková

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Treba bi bilo uvesti določena jamstva, 
s katerimi se zagotovi, da se zakonca 
zavedata posledic svoje izbire. Zahtevati bi 
bilo treba vsaj to, da stranki dogovor o 
izbiri prava, ki se uporablja, skleneta v 
pisni obliki z navedbo datuma in 
podpisom. Če pa so v pravu udeležene 
države članice, v kateri imata zakonca 
običajno prebivališče, določeni dodatni 
formalni pogoji, bi bilo treba te pogoje 
spoštovati. Taki dodatni formalni pogoji 
lahko na primer obstajajo v udeleženi 

(17) Treba bi bilo uvesti določena jamstva, 
s katerimi se zagotovi, da se zakonca 
zavedata posledic svoje izbire. Dogovor o 
izbiri prava, ki se uporablja, mora biti 
sklenjen v pisni obliki z navedbo datuma 
in podpisom obeh strank, podpisa pa 
morata biti overjena. Če pa so v pravu 
udeležene države članice, v kateri imata 
zakonca običajno prebivališče, določeni 
dodatni formalni pogoji, bi bilo treba te 
pogoje spoštovati. Taki dodatni formalni 
pogoji lahko na primer obstajajo v 
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državi članici, kjer je dogovor vključen v 
predporočno pogodbo.

udeleženi državi članici, kjer je dogovor 
vključen v predporočno pogodbo.

Or. cs

Predlog spremembe 10
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Če zakonca nimata možnosti izbire 
prava, ki se uporablja, mora ta uredba 
določiti usklajena kolizijska pravila na 
podlagi različnih naveznih okoliščin, ki 
temeljijo na obstoju tesne povezave med 
zakoncema in zadevnim pravom, da se 
zagotovita pravna varnost in predvidljivost, 
pa tudi preprečijo situacije, v katerih eden 
od zakoncev vloži tožbo za razvezo pred 
drugim, s čimer zagotovi, da postopek 
poteka v skladu s tistim pravom, ki je po 
njegovem mnenju ugodnejši zanj. Takšne 
navezne okoliščine so bile izbrane tako, da 
se zagotovi, da postopki glede razveze ali 
prenehanja življenjske skupnosti potekajo 
v skladu s pravom, s katerim imata 
zakonca tesno povezavo, ter da temeljijo 
predvsem na pravu države njunega 
običajnega prebivališča.

(19) Če zakonca nimata možnosti izbire 
prava, ki se uporablja, mora ta uredba 
določiti usklajena kolizijska pravila na 
podlagi različnih naveznih okoliščin, ki 
temeljijo na obstoju tesne povezave med 
zakoncema in zadevnim pravom, da se 
zagotovita pravna varnost in predvidljivost,
pa tudi preprečijo situacije, v katerih eden 
od zakoncev vloži tožbo za razvezo pred 
drugim, s čimer zagotovi, da postopek 
poteka v skladu s tistim pravom, ki je po 
njegovem mnenju ugodnejši zanj. Takšne 
navezne okoliščine bi morale biti izbrane 
tako, da se zagotovi, da postopki glede 
razveze ali prenehanja življenjske 
skupnosti potekajo v skladu s pravom, s 
katerim imata zakonca tesno povezavo.

Or. en

Predlog spremembe 11
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V določenih primerih, kadar pravo, ki 
se uporablja, bodisi ne predvideva razveze 
bodisi enemu od zakoncev zaradi spola ne 
daje enakih možnosti za razvezo ali 
prenehanje življenjske skupnosti, se 

(20) Kadar pravo, ki se uporablja, bodisi 
ne predvideva razveze ali prenehanja 
življenjske skupnosti bodisi enemu od 
zakoncev zaradi spola ne daje enakih 
možnosti za razvezo ali prenehanje 
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uporablja pravo sodišča, pred katerim se bo 
začel postopek.

življenjske skupnosti, bi se moralo vseeno 
uporabljati pravo sodišča, ki bi začelo 
postopek.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi varstva temeljnih pravic žensk in moških je treba med postopkom razveze ali 
prenehanja življenjske skupnosti zagotoviti enake možnosti in obravnavo.

Predlog spremembe 12
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V določenih primerih, kadar pravo, ki 
se uporablja, bodisi ne predvideva razveze 
bodisi enemu od zakoncev zaradi spola ne 
daje enakih možnosti za razvezo ali 
prenehanje življenjske skupnosti, se 
uporablja pravo sodišča, pred katerim se bo 
začel postopek.

(20) V določenih primerih, kadar pravo, ki 
se uporablja, bodisi ne predvideva razveze 
bodisi enemu od zakoncev zaradi spola ne 
daje enakih možnosti za razvezo ali 
prenehanje življenjske skupnosti, se vseeno 
uporablja pravo sodišča, ki začne postopek, 
brez poseganja v klavzulo javnega reda.

Or. en

Predlog spremembe 13
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi upoštevanja javnega interesa bi 
morala imeti sodišča udeleženih držav 
članic možnost, da v izjemnih okoliščinah 
zavrnejo tuje pravo, kadar bi bila njegova 
uporaba v določenem primeru očitno v 
nasprotju z javnim redom države, v kateri 
je sodišče, pred katerim se začne postopek.
Vendar sodišča ne bi smela imeti možnosti 
uporabe izjeme javnega reda, da bi zavrnila 

(21) Zaradi upoštevanja javnega interesa bi 
morala imeti sodišča udeleženih držav 
članic možnost, da v izjemnih okoliščinah 
zavrnejo tuje pravo, kadar bi bila njegova 
uporaba v določenem primeru očitno v 
nasprotju z javnim redom države, v kateri 
je sodišče, pred katerim se začne postopek.
Vendar sodišča ne bi smela imeti možnosti 
uporabe izjeme javnega reda, da bi zavrnila 
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pravo druge države članice, kadar bi bilo to 
v nasprotju z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti s členom 21 
Listine, ki prepoveduje vsakršno
diskriminacijo.

pravo druge države članice, kadar bi bilo to 
v nasprotju z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti s členom 21 
Listine, ki prepoveduje vsakršno 
diskriminacijo in členom 23, ki zagotavlja 
enakost med ženskami in moškimi na vseh 
področjih.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi varstva temeljnih pravic evropskih državljanov je treba omejiti izjeme javnega reda.

Predlog spremembe 14
Andrea Češková

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dogovor iz odstavka 2 se sklene v pisni 
obliki, zakonca pa ga morata opremiti z 
datumom in podpisom. Vsako pošiljanje 
po elektronski pošti, ki zagotavlja, da se 
dogovor trajno zabeleži, je enakovredno 
pisni obliki.

3. Dogovor iz odstavka 2 se sklene v pisni 
obliki, zakonca pa ga morata opremiti z 
datumom in podpisom, podpisa pa
notarsko overiti.

Or. cs

Predlog spremembe 15
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pravo, ki se uporablja v skladu s 
členoma 3 in 4, bodisi ne predvideva 
razveze bodisi enemu od zakoncev zaradi 
spola ne daje enakih možnosti za razvezo 
ali prenehanje življenjske skupnosti, se 
uporablja pravo sodišča, pred katerim se 
začne postopek.

Kadar pravo, ki se uporabi v skladu s 
členoma 3 ali 4, bodisi ne predvideva 
razveze ali prenehanja življenjske 
skupnosti bodisi enemu od zakoncev 
zaradi spola ne daje enakih možnosti in 
obravnave v zvezi z razvezo ali 
prenehanjem življenjske skupnosti, se 
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uporabi domače pravo zadevnega sodišča.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi varstva temeljnih pravic žensk in moških je treba med postopkom razveze ali 
prenehanja življenjske skupnosti zagotoviti enake možnosti in obravnavo.

Predlog spremembe 16
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba pravne določbe v skladu s to 
uredbo, se lahko zavrne le, če je takšna 
uporaba očitno nezdružljiva z javnim 
redom države, v kateri je sodišče, pred 
katerim se začne postopek.

Uporaba pravne določbe v skladu s to 
uredbo, se lahko zavrne le, če je takšna 
uporaba očitno nezdružljiva z javnim 
redom države, v kateri je sodišče, pred 
katerim se začne postopek. Vendar sodišča 
ne bi smela imeti možnosti uporabe izjeme 
javnega reda, da bi zavrnila pravo druge 
države članice, kadar bi bilo to v 
nasprotju z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti s členom 21 
Listine, ki prepoveduje vsakršno 
diskriminacijo in členom 23, ki zagotavlja 
enakost med ženskami in moškimi na vseh 
področjih.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi varstva temeljnih pravic evropskih državljanov je treba omejiti izjeme javnega reda.


