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Ändringsförslag 6
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I enlighet med artikel 8 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ska Europeiska unionen i all sin 
verksamhet syfta till att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att främja jämställdhet mellan 
dem.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Franziska Katharina Brantner

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Om makarna inte kan komma 
överens om vilken lag som ska tillämpas 
bör de genomgå ett medlingsförfarande 
som inbegriper åtminstone ett samråd 
med en godkänd medlare.

Or. en

Ändringsförslag 8
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En grundläggande princip i 
förordningen är att de båda makarna 
gemensamt ska göra ett sakligt och 
välgrundat val. Var och en av makarna bör 

(16) En grundläggande princip i 
förordningen är att de båda makarna 
gemensamt ska göra ett sakligt och 
välgrundat val. Var och en av makarna bör 
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exakt känna till de rättsliga och sociala 
följderna av lagvalet. Möjligheten för 
makar att tillsammans välja tillämplig lag 
bör inte påverka makarnas rättigheter och 
likställdhet. Därför bör de nationella 
domstolarna vara medvetna om vikten av 
att båda makarna gör ett sakligt och 
välgrundat val som baserats på information 
om de rättsliga följderna av lagvalsavtalet.

exakt känna till de rättsliga och sociala 
följderna av lagvalet. Möjligheten för 
makar att tillsammans välja tillämplig lag 
bör inte påverka makarnas rättigheter och 
likställdhet. Därför bör de nationella 
domstolarna vara medvetna om vikten av 
att båda makarna gör ett sakligt och 
välgrundat val som baserats på information 
om de rättsliga följderna av lagvalsavtalet.
I samband med att lagvalet registreras ska 
makarna var för sig informeras om de 
rättsliga följder som lagvalet får för 
vederbörandes personliga situation. 
Därefter bör nationella bestämmelser 
tillämpas som ger makarna rätt till 
rättshjälp.

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att makarna behandlas som två enskilda individer när 
skilsmässoförfarandet inleds. Var och en av makarna måste alltså ha tillgång till personlig 
information om lagvalets följder. Dessutom bör informationen lämnas till makarna var för 
sig, så att de båda kan fatta sitt eget personliga beslut.

Ändringsförslag 9
Andrea Češková

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa garantier bör införas för att 
säkerställa att makarna är medvetna om 
följderna av sitt val. Lagvalsavtalet bör 
åtminstone vara skriftligt, daterat och
undertecknat av båda parterna. Om lagen i 
den deltagande medlemsstat där båda 
makarna har hemvist föreskriver ytterligare 
formkrav, bör dessa bestämmelser 
respekteras. Sådana kompletterande 
formella krav kan finnas exempelvis i en 
deltagande medlemsstat där avtalet infogas 
i ett äktenskapsförord.

(17) Vissa garantier bör införas för att 
säkerställa att makarna är medvetna om 
följderna av sitt val. Lagvalsavtalet måste
vara skriftligt, daterat, undertecknat av 
båda parterna och underskrifterna måste 
registreras hos notarius publicus. Om 
lagen i den deltagande medlemsstat där 
båda makarna har hemvist föreskriver 
ytterligare formkrav, bör dessa 
bestämmelser respekteras. Sådana 
kompletterande formella krav kan finnas 
exempelvis i en deltagande medlemsstat 
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där avtalet infogas i ett äktenskapsförord.

Or. cs

Ändringsförslag 10
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera rättssäkerhet och 
förutsebarhet samt förhindra situationer där 
en av makarna ansöker om 
äktenskapsskillnad före den andra för att 
försäkra sig om att saken prövas enligt en
lagstiftning som vederbörande anser mer 
gynnsam när det gäller att skydda hans 
eller hennes intressen bör denna 
förordning, för de fall då inget lagval görs, 
omfatta harmoniserade lagvalsregler som 
grundar sig på en rad anknytningsfaktorer 
som förutsätter en nära anknytning mellan 
makarna och lagen i fråga. 
Anknytningsfaktorerna har valts för att 
säkerställa att äktenskapsskillnaden eller 
hemskillnaden omfattas av en lag till 
vilken makarna har en nära anknytning, 
och grundar sig först och främst på 
makarnas vanliga vistelseort.

(19) För att garantera rättssäkerhet och 
förutsebarhet samt förhindra situationer där 
en av makarna ansöker om 
äktenskapsskillnad före den andra för att 
försäkra sig om att saken prövas enligt en 
lagstiftning som vederbörande anser mer 
gynnsam när det gäller att skydda hans 
eller hennes intressen bör denna 
förordning, för de fall då inget lagval görs, 
omfatta harmoniserade lagvalsregler som 
grundar sig på en rad anknytningsfaktorer 
som förutsätter en nära anknytning mellan 
makarna och lagen i fråga. 
Anknytningsfaktorerna bör väljas för att 
säkerställa att äktenskapsskillnaden eller 
hemskillnaden omfattas av en lag till 
vilken makarna har en nära anknytning.

Or. en

Ändringsförslag 11
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I vissa situationer, till exempel när 
tillämplig lag saknar bestämmelser om 
äktenskapsskillnad eller inte ger makarna 
lika rätt till äktenskapsskillnad eller 
hemskillnad på grund av den ena makens 
kön, bör domstolslandets lag ändå 

(20) När tillämplig lag saknar 
bestämmelser om äktenskapsskillnad eller 
hemskillnad, eller inte ger makarna lika
rätt till och likabehandling i fråga om 
äktenskapsskillnad eller hemskillnad på 
grund av den ena makens kön, bör 
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tillämpas. domstolslandets lag ändå tillämpas.

Or. fr

Motivering

För att värna både kvinnors och mäns grundläggande rättigheter måste makarna garanteras 
lika rätt till och likabehandling i samband med skilsmässa eller hemskillnad.

Ändringsförslag 12
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I vissa situationer, till exempel när 
tillämplig lag saknar bestämmelser om 
äktenskapsskillnad eller inte ger makarna 
lika rätt till äktenskapsskillnad eller 
hemskillnad på grund av den ena makens 
kön, bör domstolslandets lag ändå 
tillämpas.

(20) I vissa situationer, till exempel när 
tillämplig lag saknar bestämmelser om 
äktenskapsskillnad eller inte ger makarna 
lika rätt till äktenskapsskillnad eller 
hemskillnad på grund av den ena makens 
kön, bör domstolslandets lag ändå 
tillämpas, utan att detta inverkar på 
klausulen om rättsordning.

Or. en

Ändringsförslag 13
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Av hänsyn till allmänintresset bör 
domstolarna i de deltagande 
medlemsstaterna i undantagsfall ha rätt att 
avstå från att tillämpa utländsk lag i ett 
visst mål om det uppenbart strider mot 
grunderna för rättsordningen i 
domstolslandet (ordre public). 
Domstolarna bör dock inte kunna åberopa 
detta undantag för att förhindra att en 
annan medlemsstats lagstiftning tillämpas 

(21) Av hänsyn till allmänintresset bör 
domstolarna i de deltagande 
medlemsstaterna i undantagsfall ha rätt att 
avstå från att tillämpa utländsk lag i ett
visst mål om det uppenbart strider mot 
grunderna för rättsordningen i 
domstolslandet (ordre public). 
Domstolarna bör dock inte kunna åberopa 
detta undantag för att förhindra att en 
annan medlemsstats lagstiftning tillämpas 
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om det skulle strida mot Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artikel 21 som 
förbjuder alla former av diskriminering.

om det skulle strida mot Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artikel 21 som 
förbjuder alla former av diskriminering och 
artikel 23 som säkerställer jämställdhet 
mellan kvinnor och män på alla områden.

Or. fr

Motivering

För att respektera unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter är det viktigt att inskränka 
undantaget för rättsordningen.

Ändringsförslag 14
Andrea Češková

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det avtal som avses i punkt 2 ska vara 
skriftligt och dateras och undertecknas av 
båda makarna. Ett elektroniskt 
meddelande som möjliggör en varaktig 
dokumentation av avtalet ska anses vara 
likvärdigt med ett skriftligt meddelande.

3. Det avtal som avses i punkt 2 ska vara 
skriftligt, daterat, undertecknat av båda 
makarna och underskrifterna ska 
registreras hos notarius publicus.

Or. cs

Ändringsförslag 15
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tillämplig lag enligt artikel 3 eller 
artikel 4 saknar bestämmelser om 
äktenskapsskillnad eller inte ger makarna 
lika rätt till äktenskapsskillnad eller 
hemskillnad på grund av den ena makens 
kön, ska domstolslandets lag tillämpas.

Om tillämplig lag enligt artikel 3 eller 
artikel 4 saknar bestämmelser om 
äktenskapsskillnad eller hemskillnad, eller 
inte ger makarna lika rätt till och lika 
behandling i fråga om äktenskapsskillnad 
eller hemskillnad på grund av den ena 
makens kön, ska domstolslandets lag 
tillämpas.
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Or. fr

Motivering

För att värna både kvinnors och mäns grundläggande rättigheter måste makarna garanteras 
lika rätt till och likabehandling i samband med skilsmässa eller hemskillnad.

Ändringsförslag 16
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning av bestämmelser i den lag 
som anvisas i denna förordning får vägras 
endast om en sådan tillämpning är 
uppenbart oförenlig med grunderna för 
domstolslandets rättsordning.

Tillämpning av bestämmelser i den lag 
som anvisas i denna förordning får vägras 
endast om en sådan tillämpning är 
uppenbart oförenlig med grunderna för 
domstolslandets rättsordning. Domstolarna 
bör dock inte kunna åberopa detta 
undantag för att förhindra att en annan 
medlemsstats lagstiftning tillämpas om det 
skulle strida mot Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artikel 21 som 
förbjuder alla former av diskriminering 
och artikel 23 som säkerställer 
jämställdhet mellan kvinnor och män på 
alla områden.

Or. fr

Motivering

För att respektera unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter är det viktigt att inskränka 
undantaget för rättsordningen.


