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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond:

Wieħed mill-ogħla għanijiet tal-Unjoni Ewropea huwa li żżomm u tiżviluppa ulterjorment 
spazju ta' libertà, sigurtà u dritt, li fih huwa ggarantit il-moviment ħieles tal-persuni. Il-bażi 
legali fil-livell Ewropew fil-każ ta' divorzju jew ta' separazzjoni legali fi żwiġijiet bejn 
individwi ta' ċittadinanzi differenti llum ftit li xejn hija ċara rigward il-mistoqsija ta' liema liġi 
nazzjonali tkun applikabbli. Dan spiss iwassal għal "tellieqa lejn il-qrati", fejn persuna mill-
koppja tirreġistra hija l-ewwel id-divorzju/separazzjoni, u b'hekk tiżgura li l-proċedura ta' 
divorzju/separazzjoni ssir skont ordinament ġuridiku li qabelxejn jipproteġilha l-interessi 
tagħha aħjar. L-għan tal-proposta għal regolament huwa li ġġib ċertezza legali għall-koppji 
kkonċernati, kif ukoll tiggarantixxi t-trasparenza u l-flessibbbiltà. 

Ġaladarba d-dritt tal-familja huwa qasam partikolarment sensittiv tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, 
fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal Direttiva m'hemm l-ebda uniformizzazzjoni tad-
liġijiet dwar id-divorzju jew saħansitra dwar il-familja, imma regolazzjoni komuni li skontha 
jkun jista' jiġi stabbilit liema liġi nazzjonali għandha tapplika f'każ ta' divorzju/separazzjoni fi 
żwieġ bejn individwi ta' ċittadinanzi differenti. Fil-preżent, kull sena jsiru madwar 
300 000 żwieġ bejn individwi ta' ċittadinanzi differenti, u dan iwassal għaċ-ċifra globali ta' 
16-il miljun żwieġ internazzjonali diġà eżistenti. Minn dawn iż-żwiġijiet, kull sena fl-UE 
kollha bejn 140 000 u 170 000 żwieġ jispiċċaw f'divorzju/separazzjoni. Dawn iċ-ċifri, kif 
ukoll il-liġijiet differenti ħafna dwar id-drittijiet materjali tad-divorzju/separazzjoni li huma 
fis-seħħ madwar l-Unjoni Ewropea kollha, jagħmluha ċara li hemm bżonn urġenti li tinkiseb 
ċertezza legali akbar f'każijiet ta' divorzju jew separazzjoni. 

Il-Kummissjoni Ewropea għaldaqstant tipproponi li għandha tissaħħaħ l-awtonomija tal-
partijiet f'każijiet ta' divorzju u ta' separazzjoni legali, u li, f'kuntest determinat, il-partijiet 
ikkonċernati jingħataw il-possibbiltà li jagħżlu huma stess il-liġi applikabbli fil-każ tagħhom. 
Il-miżżewġin għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-liġi ta' pajjiż wieħed li miegħu għandhom 
rabta partikolari, filwaqt li din l-għażla tal-liġi nazzjonali applikabbli jeħtiġilha tkun konformi 
mal-valuri komuni tal-Unjoni Ewropea.  

Il-pożizzjoni tar-rapporteur għal opinjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni tappoġġa fil-prinċipju s-sustanza tar-regolazzjoni tal-liġi 
applikabbli f'każijiet ta' divorzju u ta' separazzjoni legali. 

L-emendi f'din l-opinjoni għandhom l-għan li jadattaw il-proposta tal-Kummissjoni b'tali mod 
li d-diskriminazzjoni abbażi tas-sess tkun eskluża biċ-ċar, li l-ugwaljanza tal-opportunità tal-
miżżewġin tkun garantita u li l-ġid tat-tfal ikun fiċ-ċentru. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur għal opinjoni hija tal-fehma li ma nistgħux nikkuntettaw irwieħna 
b'regolazzjoni komuni tal-liġi applikabbli f'każijiet ta' divorzju u separazzjoni legali, imma 
jeħtiġilna nistabbilixxu, f'pass ulterjuri, regolazzjoni korrispondenti għall-effetti tad-divorzju 
(il-beni, il-manteniment wara ż-żwieġ, it-tqassim ta' drittijiet ta' pensjoni). L-effetti tad-
divorzju mhumiex indirizzati mir-regolazzjoni preżenti.



PE448.858v01-00 4/6 PA\830649MT.doc

MT

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emendi 1

Proposta għal regolament 
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għażla infurmata taż-żewġ konjuġi 
hija prinċipju essenzjali ta' dan ir-
Regolament. Kull konjuġi għandu jkun jaf 
bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u 
soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-
possibiltà li l-liġi applikabbli tintagħżel bi 
ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika 
d-drittijiet u ll-opportunitajiet indaqs għaż-
żewġ konjuġi. F'dan ir-rigward, il-qrati 
nazzjonali għandhom ikunu konxji mill-
importanza ta' għażla infurmata taż-żewġ 
konjuġi rigward il-konsegwenzi legali tal-
ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun 
intlaħaq .

(16) L-għażla infurmata taż-żewġ konjuġi 
hija prinċipju essenzjali ta' dan ir-
Regolament. Kull konjuġi għandu jkun jaf 
bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u 
soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-
possibiltà li l-liġi applikabbli tintgħażel bi 
ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika 
d-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs għaż-
żewġ konjuġi. F'dan ir-rigward, il-qrati 
nazzjonali għandhom ikunu konxji mill-
importanza ta' għażla infurmata taż-żewġ 
konjuġi rigward il-konsegwenzi legali tal-
ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun 
intlaħaq . Mar-reġistrazzjoni tal-għażla 
tal-liġi nazzjonali applikabbli, il-
miżżewġin għandhom ikunu mgħarrfa 
dwar il-konsegwenzi legali li jirriżultaw 
minn dik l-għażla. Ir-regoli nazzjonali 
dwar l-għoti tal-għajnuna legali biex 
persuna mill-miżżewġin tkopri l-ispejjeż 
tal-proċess għandhom japplikaw.

Or. de

Emendi 2

Proposta għal regolament 
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għandhom jiġu introdotti ċerti 
salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi 
jkunu jafu l-konsegwenzi tal-għażla 

(17) Għandhom jiġu introdotti ċerti 
salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi 
jkunu jafu l-konsegwenzi tal-għażla 
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tagħhom. Il-ftehim dwar l-għażla tal-liġi 
applikabbli għandu minn tal-anqas ikun 
bil-miktub, għandu jiġi ddatat u għandu jiġi 
ffirmat miż-żewġ konjuġi. Madankollu, 
jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipanti li 
fih ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom 
iż-żewġ konjuġi tkun tipprovdi għal regoli 
formali supplementari, jeħtieġ li dawn ir-
regoli jiġu rispettati. Pereżempju, dawn ir-
regoli formali supplementari jistgħu jkun 
jeżistu fi Stat Membru parteċipanti li fih il-
ftehim ikun inserit f’kuntratt taż-żwieġ.

tagħhom. Il-ftehim dwar l-għażla tal-liġi 
applikabbli għandu jkun bil-miktub, 
għandu jiġi ddatat u għandu jiġi ffirmat 
miż-żewġ konjuġi u b'reġistrazzjoni 
notarili. Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat 
Membru parteċipanti li fih ikollhom ir-
residenza abitwali tagħhom iż-żewġ 
konjuġi tkun tipprovdi għal regoli formali 
supplementari, jeħtieġ li dawn ir-regoli jiġu 
rispettati. Pereżempju, dawn ir-regoli 
formali supplementari jistgħu jkun jeżistu 
fi Stat Membru parteċipanti li fih il-ftehim 
ikun inserit f’kuntratt taż-żwieġ.

Or. de

Emendi 3

Proposta għal regolament 
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw il-possibbiltà li japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
għas-separazzjoni ta' persuni fi sħubija 
rreġistrata f'każijiet fejn ikun hemm 
regoli diverġenti dwar il-kunflitt tal-
liġijiet, sa ma ssir regolazzjoni speċifika 
għal dawn il-każijiet; f'dan għandhom 
jitqiesu s-sistemi ġuridiċi differenti fl-
Istati membri. Dan ma jiġġustifika l-ebda 
obbligu li jkunu rikonoxxuti s-sħubijiet 
irreġistrati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament huwa llimitat għad-divorzju u s-separazzjoni legali, 
u mhux it-tneħħija ta' sħubija rreġistrata. Biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra 
sħubijiet irreġistrati oħra, il-kamp ta' applikazzjoni għandu jitwessa'.
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Emendi 4

Proposta għal regolament 
Artikoli 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika, 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu kunflitt tal-
liġijiet, għad-divorzju u s-separazzjoni 
legali.

1. Dan ir-Regolament japplika, 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu regoli 
diverġenti fi Stati differenti dwar kunflitt 
tal-liġijiet, għad-divorzju u s-separazzjoni 
legali kif ukoll l-annullament taż-żwiġijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'ċerti sitwazzjonijiet il-fatt li ma tkunx għadha ddivorzjata jkun importanti għall-mara. 
Għalhekk it-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni huwa ħaġa pożittiva. Barra minn hekk, id-
diċitura bil-Ġermaniż għal-konkretizzazzjoni tal-każijiet mhijiex ifformulata bi preċiżjoni (ma 
tapplikax għall-verżjoni Maltija).

Emendi 5

Proposta għal regolament 
Artikoli 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jsir bil-miktub, għandu jiġi ddatat u 
għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi. Kull 
trażmissjoni b’mezz elettroniku li 
tagħmilha possibbli li l-ftehim jiġi 
rreġistrat għat-tul għandha titqies 
ekwivalenti għall-forma miktuba.

3. Il-ftehim imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jsir bil-miktub, għandu jiġi ddatat u 
għandu jiġi ffirmat miż-żewġ konjuġi u 
b'reġistrazzjoni notarili.

    Or. de


