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Emenda 24
Angelika Werthmann

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali tal-
koppji miżżewġa f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-beni tagħhom u li tingħatalhom ċerta 
prevedibbiltà, jeħtieġ li s-sett ta' regoli 
applikabbli għar-reġimi matrimonjali jiġi 
kopert minn strument wieħed.

(8) Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali tal-
koppji miżżewġa f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-beni tagħhom, u biex tiġi garantita 
ċertezza legali akbar għall-koppji 
miżżewġin u reġistrati fir-rigward tar-
reġimi matrimonjali tagħhom, jenħtieġu 
jiġu armonizzati r-regoli legali li 
għandhom jipprovdu r-rikonoxximent u l-
infurzar awtomatiku tas-sentenzi fi 
kwistjonijiet bħal dawn. Dan għandu 
jelimina l-konfużjoni attwali assoċjati ma' 
dawn ir-reġimi f'termini tal-applikazzjoni 
tal-liġi, liema qorti għandha ġurisdizzjoni 
eċċ.; u sabiex tingħatalhom ċerta 
prevedibbiltà, jeħtieġ li s-sett ta' regoli 
applikabbli għar-reġimi matrimonjali jiġi 
kopert minn strument wieħed.

Or. en

Emenda 25
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandu jiġi estiż fuq il-
kwistjonijiet ċivili kollha relatati mar-
reġimi matrimonjali, li jikkonċernaw 
kemm il-ġestjoni ta' kuljum tal-beni tal-
miżżewġin kif ukoll ix-xoljiment tar-reġim, 
li jkun jirriżulta b'mod partikolari mis-
separazzjoni tal-koppja jew mill-mewt ta' 
wieħed mill-membri tagħha.

(11) Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandu jiġi estiż fuq il-
kwistjonijiet ċivili kollha relatati mar-
reġimi matrimonjali, li jikkonċernaw 
kemm il-ġestjoni ta' kuljum tal-beni tal-
miżżewġin kif ukoll ix-xoljiment tar-reġim, 
li jkun jirriżulta b'mod partikolari mis-
separazzjoni jew divorzju tal-koppja jew 
mill-mewt ta' wieħed mill-membri tagħha.
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Or. fr

Emenda 26
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-obbligi ta' manteniment bejn il-
miżżewġin irregolati mir-Regolament (KE) 
Nru 4/2009 tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2008 dwar il-
ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' 
deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet relatati ma' obbligi ta' 
manteniment, kif ukoll il-kwistjonijiet 
relatati mal-validità u l-effetti tad-
donazzjonijiet, koperti mir-Regolament 
(KE) Nru 593/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli 
għall-obbligi kuntrattwali (Ruma I), 
ikollhom konsegwentement jiġu esklużi 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

(12) L-obbligi ta' manteniment bejn il-
miżżewġin irregolati mir-Regolament (KE) 
Nru 4/2009 tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2008 dwar il-
ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' 
deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet relatati ma' obbligi ta' 
manteniment, għandhom jiġu esklużi mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali (Ruma 
I) ma japplikax għall-obbligi skont il-liġi tal-familja jew għal dawk li derivati minn reġimi 
matrimonjali. Jidher biċ-ċar li l-leġislatura ma fissritx li l-ambitu ta' dak ir-regolament kellu 
jiġi estiż għar-regoli nazzjonali dwar il-familja, pereżempju ir-regola li permezz tagħha r-
rigali bejn il-miżżewġin għandhom jitqiesu bħala l-proprjetà personali tar-riċevitur u mhux 
bħala proprjetà komuni tal-koppja.

Emenda 27
Angelika Werthmann
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex titqies iż-żieda fil-mobilità tal-
koppji matul il-ħajja tagħhom bħala 
miżżewġin u biex tkun appoġġjata l-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, ir-
regoli dwar il-ġuriżdizzjoni f'dan ir-
Regolament jistipulaw li l-kwistjonijiet 
relatati mar-reġim matrimonjali, inkluż ix-
xoljiment tiegħu, marbuta ma' proċeduri ta' 
divorzju, separazzjoni legali u annullament 
taż-żwieġ, se jiġu ttrattati mill-qrati tal-
Istat Membru li skont ir-Regolament (KE) 
Nru 2201/2003 tal-Kunsill dwar il-
ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-
eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet 
matrimonjali u kwistjonijiet ta' 
responsabilità tal-ġenituri, li jirrevoka r-
Regolament (KE) Nru 1347/2000, 
għandhom jittrattaw tali proċeduri ta' 
divorzju, separazzjoni legali u annullament 
taż-żwieġ.

(14) Sabiex titqies iż-żieda fil-mobilità ta' 
karriera u ta' għażliet ta' migrazzjoni tal-
koppji matul il-ħajja tagħhom bħala 
miżżewġin, biex tkun appoġġjata l-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, u biex 
ikun stabbilit qafas legali ċar fi ħdan l-
Unjoni, ir-regoli dwar il-ġuriżdizzjoni 
f'dan ir-Regolament jistipulaw li l-
kwistjonijiet relatati mar-reġim 
matrimonjali, inkluż ix-xoljiment tiegħu, 
marbuta ma' proċeduri ta' divorzju, 
separazzjoni legali u annullament taż-
żwieġ, se jiġu ttrattati mill-qrati tal-Istat 
Membru li skont ir-Regolament (KE) 
Nru 2201/2003 tal-Kunsill dwar il-
ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-
eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet 
matrimonjali u kwistjonijiet ta' 
responsabilità tal-ġenituri, li jirrevoka r-
Regolament (KE) Nru 1347/2000, 
għandhom jittrattaw tali proċeduri ta' 
divorzju, separazzjoni legali u annullament 
taż-żwieġ.

Or. en

Emenda 28
Angelika Werthmann

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta l-kwistjonijiet relatati mar-reġim 
matrimonjali la jkunu marbuta ma' 
proċedura ta' divorzju, separazzjoni legali, 
u annullament ta' żwieġ, u lanqas mal-
mewt ta' wieħed mill-konjuġi; il-
miżżewġin jistgħu jiddeċiedu li 
jissottomettu l-kwistjonijiet li 

(16) Meta l-kwistjonijiet relatati mar-reġim 
matrimonjali la jkunu marbuta ma' 
proċedura ta' divorzju, separazzjoni legali, 
u annullament ta' żwieġ, u lanqas mal-
mewt ta' wieħed mill-konjuġi; il-
miżżewġin jistgħu jiddeċiedu li 
jissottomettu l-kwistjonijiet li 
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jikkonċernaw ir-reġim matrimonjali 
tagħhom quddiem il-qrati tal-Istat Membru 
li jkunu għażlu l-liġi applikabbli tiegħu 
bħala l-liġi li għandha tapplika għar-reġim 
matrimonjali tagħhom. Din id-deċiżjoni 
għandha tiġi espressa permezz ta' ftehim 
bejniethom li jista' jiġi konkluż f'mument 
kwalunkwe, anke matul il-proċedura 
nnifisha.

jikkonċernaw ir-reġim matrimonjali 
tagħhom quddiem il-qrati tal-Istat Membru 
li jkunu għażlu l-liġi applikabbli tiegħu 
bħala l-liġi li għandha tapplika għar-reġim 
matrimonjali tagħhom. Ir-regoli dwar il-
liġi applikabbli huma mgħarfua bħala 
"regolui tal-għażla tal-liġi" u huma 
mfassla biex jiddeterminaw dawk il-liġijiet 
minn pajjiżi differenti li japplikaw f'każ 
partikolari. Il-liġi applikabbli hi 
ġeneralment iddeterminata abbażi ta' 
fatturi relatati jew lex fori (il-liġi 
sostantiva nazzjonali ta' pajjiż 
b'kompetenza legali). Din id-deċiżjoni 
għandha tiġi espressa permezz ta' ftehim 
bejniethom li jista' jiġi konkluż f'mument 
kwalunkwe, anke matul il-proċedura 
nnifisha.

Or. en

Emenda 29
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jista' jkun li l-membru tal-koppja 
vulnerabbli ma jkunx f'pożizzjoni li 
jagħmel għażla ħielsa u ġusta dwar il-
prijorità matrimonjali minħabba 
ċirkostanzi partikolari, bħalma huma 
ċirkostanzi ta' dipendenza ekonomika jew 
finanzjarja, diskrepanza fil-pagi, nuqqas 
ta' aċċess għall-informazzjoni jew għal 
parir legali, jew ċirkostanzi relatati ma' 
mard jew vjolenza domestika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-każ ta' nuqqas ta' għażla tal-liġi diġà ġiet trattata fil-premessa 21 tal-proposta tal-
proprjetà matrimonjali. Peress li l-proposta tistipula liġijiet, f'każ li ma sseħħ l-ebda għażla 
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għal-liġi applikabbli mill-miżżewġin, l-emenda proposta tiddeskrivi biss uħud miċ-ċirkostanzi 
skont liema ma kienx hemm possibilità ta' għażla tal-liġi. Għal din ir-raġuni il-frażi "fin-
nuqqas ta' għazla tal-liġi" tneħħiet mit-test oriġinali tal-premessa.

Emenda 30
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fid-dawl tal-importanza tal-għażla tal-
liġi applikabbli għar-reġim matrimonjali, 
ir-Regolament għandu jintroduċi ċerti 
garanziji li jiżguraw li l-miżżewġin jew il-
koppja li tkun se tiżżewweġ jkunu konxji 
mill-konsegwenzi tal-għażla tagħhom. Din
l-għażla għandha tieħu l-forma preskritta 
għall-kuntratt taż-żwieġ mil-liġi tal-Istat 
magħżul jew mil-liġi tal-Istat li fih ikun ġie 
abbozzat l-att, u għandha ssir mill-inqas 
bil-miktub u tiġi ddatata u ffirmata miż-
żewġ miżżewġin. Barra minn hekk, 
għandhom jiġu rrispettati l-eżiġenzi 
formali addizzjonali li eventwalment ikunu 
imposti mil-liġi tal-Istat magħżul jew mil-
liġi tal-Istat li fih ikun ġie abbozzat l-att 
rigward il-validità, il-pubbliċità jew ir-
reġistrazzjoni ta' tali kuntratti.

(24) Fid-dawl tal-importanza tal-għażla tal-
liġi applikabbli għar-reġim matrimonjali, 
ir-Regolament għandu jintroduċi ċerti 
garanziji li jiżguraw li l-miżżewġin jew il-
koppja li tkun se tiżżewweġ jkunu konxji 
mill-konsegwenzi tal-għażla tagħhom, 
inkluż għajnuna legali ħielsa meta wieħed 
mill-miżżewġin jinsab f'diffikultajiet 
finanzjarji. Din l-għażla għandha tieħu l-
forma preskritta għall-kuntratt taż-żwieġ 
mil-liġi tal-Istat magħżul jew mil-liġi tal-
Istat li fih ikun ġie abbozzat l-att, u 
għandha ssir mill-inqas bil-miktub u tiġi 
ddatata u ffirmata miż-żewġ miżżewġin. 
Barra minn hekk, għandhom jiġu rrispettati 
l-eżiġenzi formali addizzjonali li 
eventwalment ikunu imposti mil-liġi tal-
Istat magħżul jew mil-liġi tal-Istat li fih 
ikun ġie abbozzat l-att rigward il-validità, 
il-pubbliċità jew ir-reġistrazzjoni ta' tali 
kuntratti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li wieħed mill-miżżewġin (ħafna drabi l-mara) jista' jkun għaddej minn diffikultajiet 
finanzjarji, m'għandux jeskludi l-possibilità li jinkiseb parir legali indipendenti.

Emenda 31
Edite Estrela
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-donazzjonijiet bejn il-miżżewġin, imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġu esklużi kompletament ir-rigali bejn il-miżżewwġin, jista' jkollhom jiġu applikati 
żewġ liġijiet, pereżempju meta tkun qed tiġi deċiża l-proprjetà personali rispettiva tal-
miżżewġin. Dan jikkomplika u jtawwal aktar il-proċess u jżid l-ispejjeż, a skapitu tal-aktar 
parti vulnerabbli.

Emenda 32
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-drittijiet għall-pensjoni, sakemm il-
liġi nazzjonali tipprovdi li d-drittijiet tal-
pensjoni miksuba tul iż-żwieġ jinqasmu 
f'każ ta' divorzju.

Or. fr

Emenda 33
Angelika Werthmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "reġim matrimonjali" : il-ġabra ta' 
regoli relatati mar-relazzjonijiet 
patrimonjali ta' bejn il-miżżewġin u fil-
konfront ta' terzi persuni;

(a) "reġim matrimonjali" hu terminu 
ġeneriku li jirreferi għal ġabra jew aktar 
ta' regoli inkorporati fil-liġi tal-
ġurisdizzjoni li tiggverna s-sjieda u l-
ġestjoni tal-proprjetà li tappartjeni lil 
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koppja tul iż-żwieġ u f'każ ta' divorzju.

Or. en

Emenda 34
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "kuntratt taż-żwieġ" : kwalunkwe 
ftehim li permezz tiegħu l-miżżewġin 
jorganizzaw ir-relazzjonijiet patrimonjali 
ta' bejniethom u fil-konfront ta' terzi 
persuni;

(b) "kuntratt taż-żwieġ" : kwalunkwe 
ftehim li permezz tiegħu l-miżżewġin, 
meta żżewġu jew tul iż-żwieġ tagħhom, 
jorganizzaw ir-relazzjonijiet patrimonjali 
ta' bejniethom u fil-konfront ta' terzi 
persuni;

Or. fr

Emenda 35
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-ftehim jista' jiġi konkluż fi 
kwalunkwe mument, anke matul il-
proċedura nnifisha. Meta l-ftehim jiġi 
konkluż qabel il-proċedura, dan għandu jsir 
bil-miktub u għandu jiġi ddatat u ffirmat 
miż-żewġ partijiet.

Dan il-ftehim jista' jiġi konkluż fi 
kwalunkwe mument, anke matul il-
proċedura nnifisha. Meta l-ftehim jiġi 
konkluż qabel il-proċedura, dan għandu jsir 
bil-miktub u għandu jiġi ddatat u ffirmat 
miż-żewġ partijiet. Qabel ma jingħalaq il-
ftehim, kull membru tal-koppja għandu 
jkun informat b'mod individwali permezz 
ta' avukat dwar l-implikazzjonijiet legali 
involuti u hu jew hi għandhom 
jibbenefikaw minn assistenza legali ħielsa 
f'każijiet ta' diffikultajiet finanzjarji.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-miżżewġin jiġu trattati bl-istess mod fil-proċedimenti, jekk jilħqu ftehim 
sabiex jipprevjenu li jiġu imposti fuqhom deċiżjonijiet, it-tnejn li huma – speċjalment il-mara, 
li tendenzjalment tinsab f'pożizzjoni aktar vulnerabbli – għandu jkollhom aċċess għal parir 
legali, anke meta jkunu jinsabu f'diffikultajiet finanzjarji.

Emenda 36
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-ftehim jista' jiġi konkluż fi 
kwalunkwe mument, anke matul il-
proċedura nnifisha. Meta l-ftehim jiġi 
konkluż qabel il-proċedura, dan għandu jsir 
bil-miktub u għandu jiġi ddatat u ffirmat 
miż-żewġ partijiet.

Dan il-ftehim jista' jiġi konkluż fi 
kwalunkwe mument, anke matul il-
proċedura nnifisha. Meta l-ftehim jiġi 
konkluż qabel il-proċedura, dan għandu jsir 
bil-miktub u għandu jiġi ddatat u ffirmat 
miż-żewġ partijiet, u reġistrat bi qbil mal-
proċedura stipulata fl-Istat Membri fejn 
ikun konkluż.

Or. fr

Emenda 37
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liġi applikabbli għar-reġim matrimonjali,
skont l-Artikoli 16, 17 u 18, għandha 
tapplika għall-beni kollha tal-miżżewġin.

Il-liġi applikabbli għar-reġim matrimonjali, 
skont l-Artikoli 16, 17 u 18, għandha 
tapplika għall-beni komuni kollha tal-
miżżewġin.

Or. fr


