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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduction

Iż-żieda fil-mobilità taċ-ċittadini bejn l-Istati Membri tal-UE twassal għal żieda naturali fin-
numru ta' żwiġijiet transnazzjonali fejn il-koppji jista' jkollhom aktar minn proprjetà 
immobbli waħda. Barra minn hekk, koppji li jkunu jgħixu fi Stati Membri differenti jistgħu 
jiltaqgħu ma' komplikazzjonijiet, f'każ ta' mewt ta' wieħed mill-konjuġi, fir-rigward tal-beni 
tagħhom imqassmin f’ġurisdizzjonijiet legali differenti.  

Hu stmat li fl-2007 kien hemm 140,000 (13%) divorzju bejn koppji transfruntieri minn total 
ta' 1,040,000 divorzju li seħħew fl-UE fl-istess sena1. Għalhekk hu fundamentali li ssir 
kjarifika dwar liema hi l-ġurisdizzjoni tar-reġim patrimonjali taż-żwieġ applikabbli u ta' liema 
Stat Membru, meta jseħħu dan it-tip ta’ separazzjonijiet; 

Din l-opinjoni oriġinat mill-Kumitat FEMM, u għandha l-għan li tipproteġi lill-aktar konjuġi 
vulnerabbli, filwaqt li tirrikonoxxi ukoll l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel f'għajnejn il-liġi. 
L-objettiv ewlieni tal-opinjoni hu li tkabbar l-għarfien fost in-nisa, sabiex meta dawn ikunu 
ffaċċjati mill-konsegwenzi ġuridiċi ta' reġim patrimonjali taż-żwieġ, ikunu f'pożizzjoni li 
jwettqu deċiżjoni informata u bbilanċjata fi żmien inevitabbilment diffiċli. Din l-opinjoni 
toffri soluzzjonijiet prattiċi għar-reġimi ta’ patrimonjali taż-żwieġ, filwaqt li tipproteġi u 
tirrispetta l-ġurisdizzjoni sovrana tal-Istati membri. 

Definizzjoni u ambitu

Ir-rapporteur tinnota li d-definizzjoni ta' "reġim patrimonjali ta’ żwieġ" tvarja madwar l-UE.  
Għalhekk, hu importanti li jkun hemm definizzjoni ċara tal-konsistenza tal-beni li għandhom 
jiddaħħlu fil-proposta. Pereżempju, il-ħlasijiet għall-manteniment f'xi Stati Membri jaqgħu 
jidħlu fil-konsistenza tar-reġim patrimonjali taż-żwieġ, filwaqt li għal oħrajn dan mhux il-każ.    

Ir-rapporteur hi konxja tal-fatt li l-ambitu tal-abbozz ta' test tal-Kummissjoni hu marbut biss 
mal-patrimonju taż-żwieġ, u li s-sħubijiet reġistrati jitqiesu fi proposta separata, għalkemm 
relatata, tal-Kummissjoni. 2 Madankollu, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza li l-istess ugwaljanzi 
u jeddijiet għandhom ikunu disponibbli għaċ-ċittadini kollha tal-UE, irrispettivament min-
natura tal-unjoni tagħhom, flimkien ma’ kunsiderazzjoni xierqa tal-liġijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri individwali.    

L-isfidi ewlenin 

L-isfidi ewlenin f'din l-opinjoni jitrattaw żewġ xenarji differenti. L-ewwel ikun dak tal-mewt 
ta' wieħed mill-konjuġi, u t-tieni jkun id-divorzju matrimonjali. Dawn iż-żewġ xenarji huma 

                                               
1 "EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights", paġna 5  
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010)

2 Il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-
eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tal-effetti patrimonjali ta’ sħubijiet reġistrati (COM(2011) 127 finali)
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kkumplikati minħabba fil-prinċipju tas-sussidjarjetà, fejn reġimi patrimonjali taż-żwieġ huma 
ggvernati mill-Istati Membri individwali u xi drabi permezz ta' konvenzjonijiet bilaterali jew 
multilaterali. Dan ħoloq diversità fl-ordinamenti ġuridiċi tal-Istati Membri, li r-rapporteur 
titlob li għandhom jiġu rispettati u osservati fi ħdan l-ambitu dejjaq tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Fl-abbozzar ta' din l-opinjoni ir-rapporteur kienet konxja tal-fatt li mhux l-Istati Membri 
kollha kienu firmatarji ta' dan l-abbozz ta' direttiva u għalhekk kien hemm it-tama li din il-
proposta jkollha ċerta flessibilità biex tippermetti lil dawk li kienu għadhom ma ffirmawx 
jeżaminaw mill-ġdid il-pożizzjoni tagħhom. Barra minn hekk, ma jeżisti l-ebda ftehim ċar fost 
l-Istati Membri dwar proposta relatata tal-Kummissjoni dwar "is-suċċessjoni u t-testmenti"1, li 
attwalment tinsab għall-iskrutinju fil-Kunsill. 

Appoġġ għal konjuġi vulnerabbli u/jew partijiet terzi 

Ir-rapporteur tifhem li ta' spiss, għalkemm mhux dejjem, in-nisa jirrappreżentaw l-aktar 
konjuġi vulnerabbli tul il-proċedimenti ta' divorzju, minħabba li spiss huma l-irġiel li huma l-
għajn ewlenija ta' dħul finanzjarju għaż-żwieġ u/jew għan-nukleu familjari.  Għalhekk ir-
rapporteur titlob li n-nisa jingħataw appoġġ adegwat tul dan iż-żmien diffiċli. Barra minn 
hekk il-partijiet terzi għandhom jiġu protetti, speċjalment f'każ ta' tfal dipendenti. Bi qbil ma' 
dan l-approċċ, għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali lid-dar matrimonjali biex din tkun 
protetta mill-bejgħ sakemm tingħata deċiżjoni mill-Qorti kompetenti, sabiex il-konjuġi 
vulnerabbli u d-dipendenti tagħhom ikollhom garanzija ta' dar fejn jgħixu.    

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tindirizza l-kwestjoni tal-jedd ta' proprjetà f'każ ta' 
divorzju, u tipprovdi flessibilità għall-koppji li qegħdin jiddivorzjaw biex jadottaw ir-reġim 
matrimonjali adegwat fejn jista' jintlaħaq qbil komuni. Madankollu, f'xenarju bħal dan, meta 
ma jeżisti l-ebda ftehim bħal dan, il-proposta għandha tikkunsidra l-protezzjoni tal-parti l-
iktar dgħajfa, u kull tibdil ta' ċirkostanzi fi żwieġ.  

F'każ ta' mewt ta' wieħed mill-konjuġi

Ir-rapporteur hi tal-fehma li jistgħu jinqalgħu problemi f'każ ta' mewt tal-konjuġi, u l-konjuġi 
superstiti ma jkollu l-ebda għażla dwar liema regoli u dispożizzjonijiet legali japplikaw. Dan 
kollu hu kopert mill-abbozz ta' rapport dwar "is-suċċessjonijiet u t-testmenti", imsemmi aktar 
’il fuq, għad illi meta ma jitħalliex testment, wieħed għandu jipprova jiżgura l-protezzjoni tal-
konjuġi superstiti, u li jkun hemm flessibilità fl-amministrazzjoni tal-assi ereditarju, 
b'kunsiderazzjoni tax-xewqat tal-konjuġi superstiti.  

Tassazzjoni

Il-kwestjoni tat-tassazzjoni dwar il-beni għandha taqa' taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru 
peress li l-kriterju ta' residenza abitwali jiggverna l-ġurisdizzjoni koperta. Madankollu, mhux 
l-Istati Membri kollha għandhom ftehimiet fiskali bilaterali jew multilaterali li jfisser li f'każ 

                                               
1 Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-atti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u l-ħolqien ta’ 
ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni
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ta' mewt ta' wieħed mill-konjuġi, għandu jkun iggarantit li ma jkunx hemm tassazzjoni 
doppja.

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:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fin-nuqqas ta' għażla tal-liġi 
applikabbli u sabiex tlaqqa' flimkien il-
prevedibbiltà u l-eżiġenza taċ-ċertezza 
legali, filwaqt li tingħata prijorità lill-
kunsiderazzjoni tar-realtà tal-ħajja tal-
koppja, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli armonizzati dwar il-
kunflitti tal-liġijiet imsejsa fuq serje ta' 
kriterji ta' konnessjoni suċċessivi, li 
jippermettu t-tfassil tal-liġi applikabbli 
għall-beni kollha tal-miżżewġin. 
Għaldaqstant, l-ewwel residenza abitwali 
komuni tal-miżżewġin wara ż-żwieġ 
ikollha tikkostitwixxi l-ewwel kriterju, li 
jkollu preċedenza fuq il-liġi taċ-
ċittadinanza komuni tal-miżżewġin fil-
mument taż-żwieġ. Jekk, l-ebda minn dawn 
il-kriterji ma jiġi sodisfatt, jew fin-nuqqas 
tal-ewwel residenza abitwali komuni 
f'każijiet ta' ċittadinanza doppja komuni 
tal-miżżewġin fil-mument taż-żwieġ, 
għandha tiġi applikata, bħala t-tielet 
kriterju, il-liġi tal-Istat li t-tnejn li huma l-
aktar li għandhom rabta mill-qrib miegħu, 
filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha, 
b'mod partikolari, il-post fejn ikun sar iż-
żwieġ, minħabba li jkun ġie speċifikat li 
dawn ir-rabtiet mill-qrib għandhom ikunu 
kkunsidrati fil-mument taż-żwieġ.

(21) Fin-nuqqas ta' għażla tal-liġi 
applikabbli u sabiex tlaqqa' flimkien il-
prevedibbiltà u l-eżiġenza taċ-ċertezza 
legali, filwaqt li tingħata prijorità lill-
kunsiderazzjoni tar-realtà tal-ħajja tal-
koppja, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli armonizzati dwar il-
kunflitti tal-liġijiet imsejsa fuq serje ta' 
kriterji ta' konnessjoni suċċessivi, li 
jippermettu t-tfassil tal-liġi applikabbli 
għall-beni kollha tal-miżżewġin. 
Għaldaqstant, l-ewwel residenza abitwali 
komuni tal-miżżewġin wara ż-żwieġ 
ikollha tikkostitwixxi l-ewwel kriterju, li 
jkollu preċedenza fuq il-liġi taċ-
ċittadinanza komuni tal-miżżewġin fil-
mument taż-żwieġ. Jekk, l-ebda minn dawn 
il-kriterji ma jiġi sodisfatt, jew fin-nuqqas 
tal-ewwel residenza abitwali komuni 
f'każijiet ta' ċittadinanza doppja komuni 
tal-miżżewġin fil-mument taż-żwieġ, 
għandha tiġi applikata, bħala t-tielet 
kriterju, il-liġi tal-Istat li t-tnejn li huma l-
aktar li għandhom rabta mill-qrib miegħu, 
filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha, 
minħabba li jkun ġie speċifikat li dawn ir-
rabtiet mill-qrib għandhom ikunu 
kkunsidrati fil-mument taż-żwieġ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Numru ta' koppji jistgħu jmorru barra mill-pajjiż biex jiżżewġu, li tispiċċa tikkomplika l-
applikazzjoni tal-klawsola dwar "l-eqreb rabta".

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Fin-nuqqas ta' għażla ta’ dritt, jista' 
jkun li l-konjuġi vulnerabbli ma setax 
iwettaq għażla ħielsa u ġusta dwar il-
patrimonju taż-żwieġ minħabba 
ċirkostanzi partikolari ta' dipendenza 
ekonomika u finanzjarja, diskrepanza fil-
paga, nuqqas ta' aċċess għal 
informazzjoni jew għal parir legali, jew 
minħabba ċirkostanzi relatati ma' mard 
jew vjolenza domestika.

Or. en

Emenda 3

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 

(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, tiġi ddatata u ffirmata miż-
żewġ miżżewġin u awtentikata. Sabiex 
tkun żgurata l-protezzjoni xierqa għall-
konjuġi vulnerabbli jew prospettiv, qabel 



PA\886106MT.doc 7/19 PE478.403v01-00

MT

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.

ma sseħħ l-għażla tad-dritt applikabbli, 
kull konjuġi għandu jiġi informat b'mod 
individwali u minn qabel minn konsulent 
legali dwar il-konsegwenzi ta’ din l-għażla 
partikolari. 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. en

Ġustifikazzjoni
L-aċċess għal parir legali indipendenti minn konsulent legali min-naħa tal-konjuġi 
għandha tippermetti li titwettaq għażla awtonoma u informata li tipproteġi lil dak il-konjuġi 
li jista' jkun f'sitwazzjoni vulnerabbli. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Il-konjuġi jew konjuġi prospettivi li 
l-unjoni tagħhom jkollha dimensjoni 
internazzjonali għandu jkollhom aċċess 
minn qabel għal informazzjoni dwar il-
konsegwenzi tal-għażla ta' reġim 
patrimonjali taż-żwieġ u dwar liema 
konsulenti legali jistgħu jiġu kkonsultati 
qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar reġim 
patrimonjali taż-żwieġ, f'każ ta' dubju jew 
f’każ ta’ sitwazzjoni ta' vulnerabilità. L-
informazzjoni dwar ir-reġimi patrimonjali 
taż-żwieġ tista' tiġi nkluża f'"welcome 
pack" li l-konjuġi jirċievu, jekk iridu, 
meta jikkuntattjaw l-ambaxxata tagħhom 
jew lill-awtoritajiet lokali, skont l-
ordinament nazzjonali. Dawk il-konjuġi li 
l-unjoni tagħhom għandha dimensjoni 
internazzjonali għandhom ikunu 
informati individwalment u minn qabel 
dwar il-benefiċċji ta' għażla ta' reġim 
patrimonjali taż-żwieġ qabel ma jixtru 
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proprjetà immobbli barra mill-pajjiż. 
F'kull ċirkostanza għandha tkun 
promossa l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) F'ċirkustanzi eċċezzjonali, minħabba 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku il-
qrati tal-Istati Membri għandhom ikollhom 
il-possibbiltà li jwarrbu l-liġi barranija, 
meta l-applikazzjoni ta' tali liġi f'każ 
partikolari tkun tmur manifestament kontra 
l-ordni pubbliku tal-forum. Madanakollu, 
il-qrati m'għandhomx jingħataw il-
possibbiltà li jqajmu l-eċċezzjoni tal-ordni 
pubbliku tal-forum sabiex titwarrab il-liġi 
ta' Stat ieħor, u lanqas m'għandhom jiċħdu 
r-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta' 
deċiżjoni, att awtentiku jew ta' tranżazzjoni 
ġudizzjarja li jkunu ġew stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor, meta l-applikazzjoni tal-
eċċezzjoni tal-ordni pubbliku tkun tmur 
kontra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-
Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull tip 
ta' diskriminazzjoni.

(25) F'ċirkustanzi eċċezzjonali, minħabba 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku il-
qrati tal-Istati Membri għandhom ikollhom 
il-possibbiltà li jwarrbu l-liġi barranija, 
meta l-applikazzjoni ta' tali liġi f'każ 
partikolari tkun tmur manifestament kontra 
l-ordni pubbliku tal-forum. Madanakollu, 
il-qrati m'għandhomx jingħataw il-
possibbiltà li jqajmu l-eċċezzjoni tal-ordni 
pubbliku tal-forum sabiex titwarrab il-liġi 
ta' Stat ieħor, u lanqas m'għandhom jiċħdu 
r-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta' 
deċiżjoni, att awtentiku jew ta' tranżazzjoni 
ġudizzjarja li jkunu ġew stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor, meta l-applikazzjoni tal-
eċċezzjoni tal-ordni pubbliku tkun tmur 
kontra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-
Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull tip 
ta' diskriminazzjoni, u l-Artikolu 23, li 
jeżiġi l-garanzija tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa fi kwalunkwe qasam.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn li ġejjin huma esklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament:

3. Dawn li ġejjin huma esklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
mingħajr preġudizzju għall-
kunsiderazzjonijiet ta' bilanċ u ta’ sens ta’ 
ġustizzja:

Or. en

Ġustifikazzjoni
F'xi Stati Membri l-bqija tal-assi jitqiesu bħala ħaġa waħda u jiġu trattati bħala kwistjoni 
waħda, b'kunsiderazzjoni tal-bilanċ u l-intenzjoni ta' ġustizzja fil-protezzjoni taż-żewġ 
konjuġi, li, f'ħafna ċirkostanzi huma n-nisa li x'aktarx ikunu, fejn applikabbli, it-tutur ewlieni 
għat-tfal. Fi Stati Membri oħrajn dawn l-assi huma rregolati b'mod separat. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-donazzjonijiet bejn il-miżżewġin, (c) id-donazzjonijiet bejn il-miżżewġin jew 
donazzjonijiet minn membri tal-familja lil 
konjuġi wieħed jew liż-żewġ konjuġi,

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jekk l-assi jkunu se jiġu regolati separatament, kif deskritt fil-proposta tal-Kummissjoni, hu 
importanti li tingħata kunsiderazzjoni ukoll lill-esklużjoni mill-ambitu ta' din il-proposta għal 
direttiva, tad-donazzjonijet magħmula minn membri tal-familja, id-drittijiet għall-pensjoni, il-
polzi tal-assigurazzjoni u l-fondi ta' irtirar. 
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Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jeddijiet tal-pensjoni,

Or. en

Ġustifikazzjoni
 Jekk l-assi jkunu se jiġu regolati separatament, kif deskritt fil-proposta tal-Kummissjoni, hu 
importanti li tingħata kunsiderazzjoni ukoll lill-esklużjoni mill-ambitu ta' din il-proposta għal 
direttiva, tad-donazzjonijet magħmula minn membri tal-familja, id-drittijiet għall-pensjoni, il-
polzi tal-assigurazzjoni u l-fondi ta' irtirar. 

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) poloz tal-assigurazzjoni u fondi tal-
irtirar.

Or. en

Ġustifikazzjoni
 Jekk l-assi jkunu se jiġu regolati separatament, kif deskritt fil-proposta tal-Kummissjoni, hu 
importanti li tingħata kunsiderazzjoni ukoll lill-esklużjoni mill-ambitu ta' din il-proposta għal 
direttiva, tad-donazzjonijet magħmula minn membri tal-familja, id-drittijiet għall-pensjoni, il-
polzi tal-assigurazzjoni u l-fondi ta' irtirar. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "qorti" : kwalunkwe awtorità 
ġudizzjarja kompetenti tal-Istati Membri li 
teżerċita funzjoni ġudizzjarja fir-rigward 
tar-reġim matrimonjali kif ukoll 

(g) "qorti" : tinkludi kwalunkwe awtorità u 
professjonisti legali b'kompetenza fir-
rigward ta' reġimi patrimonjali taż-żwieġ li 
jeżerċitaw funzjonijiet ġudizzjarji, jaġixxu 
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kwalunkwe awtorità oħra mhux ġudizzjarja 
jew persuna li teżerċita, b'delega jew
nomina ta' awtorità ġudizzjarja tal-Istati 
Membri, funzjonijiet rilevanti għall-
ġuriżdizzjonijiet tal-qrati, hekk kif previsti 
f'dan ir-Regolament;

permezz ta' delegazzjoni ta' setgħa minn 
xi qorti jew jaġixxu taħt il-kontroll ta' xi 
qorti dment li dawn l-awtoritajiet u l-
professjonisti legali l-oħrajn joffru 
garanziji fir-rigward tal-imparzjalità u l-
jedd tal-partijiet kollha li jinstemgħu u 
dment li d-deċiżjonijiet tagħhom jittieħdu 
skont il-liġi tal-Istat Membru li fih 
joperaw:

– huma soġġetti għal appell jew rieżami 
minn awtorità ġudizzjarja; u
- jkollhom saħħa u effett simili għal 
deċiżjoni ta' awtorità ġudizzjarja dwar l-
istess kwestjoni.

Or. en

Emenda 11

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. Fin-nuqqas ta' ftehim 
bejn il-miżżewġin, il-ġuriżdizzjoni 
għandha tiġi rregolata mill-Artikolu 5 et 
seq.

Dan il-ftehim jista' jiġi konkluż fi 
kwalunkwe mument, anke matul il-
proċedura nnifisha. Jekk jiġi konkluż qabel 
il-proċedimenti, għandu jitfassal bil-
miktub, jiġi ddatat u ffirmat miż-żewġ 
partijiet u awtenitikat. Qabel ma jintlaħaq 
ftehim, kull konjuġi għandu jkun 
informat individwalment minn konsulent 
legali dwar il-konsegwenzi legali tal-
għażla tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni
 L-aċċess għal parir legali indipendenti minn konsulent legali min-naħa tal-konjuġi 
għandu jippermetti li titwettaq għażla awtonoma u informata li tipproteġi lil dak il-konjuġi 
li jista' jkun f'sitwazzjoni vulnerabbli.



PE478.403v01-00 12/19 PA\886106MT.doc

MT

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
It-Trasferiment għal qorti li tkun 

f’qagħda aħjar li tisma’ l-każ
1. B'mod ta' eċċezzjoni, il-qrati ta' xi Stat 
Membru li għandhom il-ġurisdizzjoni 
dwar is-sostanza tal-kwistjoni jistgħu, jekk 
jikkunsidraw li qorti ta' Stat Membru 
ieħor, li magħha l-minuri għandu 
konnessjoni partikolari, u fejn dan huwa 
fl-aħjar interessi ghall-minuri, tkun 
f'qagħda aħjar li tisma’ l-każ, jew parti 
speċifika minnu, u fejn dan ikun fl-aħjar 
interess tal-konjuġi:
(a) twaqqaf il-każ jew parti minnu 
inkwestjoni u tistieden lill-partijiet 
jippreżentaw talba quddiem il-qorti ta' dak 
l-Istat Membru l-ieħor skont il-paragrafu 
4; jewr
(b) titlob qorti ta' Stat Membru ieħor biex 
tassumi l-ġurisdizzjoni skont il-paragrafu 
5.
2. Il-paragrafu 1 għandu japplika:
(a) malli jsir rikors minn parti waħda; jew
(b) fuq mozzjoni proprja tal-qorti: jew
(c)  mar-rikors minn xi qorti ta' Stat 
Membru ieħor li miegħu l-minuri għandu 
konnessjoni partikolari, skont il-
paragrafu 3.
3. Konjuġi għandu jitqies li jkollu 
konnessjoni partikolari ma’ xi Stat 
Membru kif imsemmi fil-paragrafu 1, 
jekk dak l-Istat Membru;
(a) ikun sar ir-residenza abitwali tal-
konjuġi wara li l-qorti msemmija fil 
paragrafu 1 tkun ġiet adita; jew
(b) ikun ir-residenza abitwali preċedenti 
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tal-konjuġi; jew
(c) ikun ir-residenza tan-nazzjonalità tal-
konjuġi jew, fil-każ tar-Renju Unit u tal-
Irlanda, ikun hemm id-domiċilju komuni
tal-konjuġi;
(d) hu l-post fejn tinsab il-proprjetà 
immobbli tal-konjuġi.
4. Il-qrati tal-Istat Membru li għandu l-
ġurisdizzjoni dwar is-sostanza tal-
kwistjoni għandhom jiffissaw terminu 
ħalli l-qrati ta' dak l-Istat Membru l-ieħor 
jiġu aditi skont il-paragrafu 1.
Jekk il-qrati ma jkunux ġew aditi sal-
iskadenza ta’ dak it-terminu, il-qorti li 
kienet ġiet adita tkompli teżerċita l-
ġurisdizzjoni skont l-Artikolu 3 sa 8.
5. Il-qrati ta' dak l-Istat Membru l-ieħor 
jistgħu, fejn minħabba f’cirkustanzi 
speċifiċi tal-każ dan ikun fl-aħjar interess 
għall-minuri, jaċċettaw il-ġurisdizzjoni fi 
żmien sitt ġimgħat minn mindu jiġu aditi 
skont il-paragrafu 1(a) jew 1(b). F'dan il-
każ, il-qorti li tkun ġiet adita l-ewwel 
għandha tirrinunzja għall-ġurisdizzjoni; 
Inkella, il-qorti li kienet adita l-ewwel 
għandha tkompli teżerċita l-ġurisdizzjoni 
skont l-Artikoli 3 sa 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni
F'każ ta' ġurisdizzjoni li ma ssegwix id-dritt applikabbli b'mod awtomatiku, għandu jsir 
provvediment għall-possibilità tat-trasferiment tal-każ bejn il-qrati tal-Istati Membri, fiċ-
ċirkostanza meta jkun jeżisti forum aktar adegwat minħabba li konjuġi jista’ jkollu fatturi ta' 
konnessjoni akbar ma' Stat Membru ieħor.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 13a
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Il-għoti ta’ informazzjoni lill-konjuġi
L-awtorità kompetenti għandha l-obbligu 
li tinforma lill-konjuġi, fi żmien 
raġonevoli, dwar il-proċedimenti ta' 
reġimi patrimonjali taż-żwieġ imnedija 
kontrihom.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 14a
Miżuri ta' protezzjoni speċjali

Qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni 
dwar qorti kompetenti, għandha tingħata 
protezzjoni speċjali lid-dar matrimonjali 
permezz ta' miżuri bħall-protezzjoni ta' 
dak l-assi minn bejgħ, b’konformità mad-
dritt tal-Istat Membru indirizzat sakemm 
ma tinqata’ s-sentenza tal-qorti 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi protetti l-konjuġi vulnerabbli u terzi, bħad-dipendenti, hu importanti li d-dar 
matrimonjali tkun protetta minn bejgħ ta' malajr sakemm il-qorti kompetenti toħroġ id-
deċiżjoni tagħha, u bi qbil mad-dritt tal-Istat Membru indirizzat. Dan jiżgura li tul il-
proċedimenti tal-qorti il-konjuġi vulnerabbli u d-dipendenti tagħhom ikollhom dar ggarantita 
fejn jgħixu, jekk xieraq.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-liġi ta' dak l-Istat li l-miżżewġin 
flimkien ikollhom l-aktar rabtiet mill-qrib 
miegħu, wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi 
kollha, u b'mod partikolari, il-post ta' fejn 
ikun sar iż-żwieġ.

(c) il-liġi ta' dak l-Istat li l-miżżewġin 
flimkien ikollhom l-aktar rabtiet mill-qrib 
miegħu, wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi 
kollha, irrispettivament mill-post ta' fejn 
ikun sar iż-żwieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni
 Numru ta' koppji jistgħu jmorru barra mill-pajjiż biex jiżżewġu, li tispiċċa tikkomplika l-
applikazzjoni tal-klawsola dwar "l-eqreb rabta".

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Irrispettivament mill-paragrafu 1, 
f'każ ta' mewt ta' wieħed mill-konjuġi, u 
fejn ma jkunx hemm reġim patrimonjali 
taż-żwieġ, fejn hu possibbli r-rieda tal-
konjuġi li jibqa’ ħaj għandha tingħata 
prijorità u tiġi rrispettata.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-miżżewġin jagħżlu li din il-bidla 
tal-liġi applikabbli tkun waħda retroattiva, 
l-effett retroattiv la għandu jolqot b'mod 
negattiv il-validità tal-atti konklużi qabel 

Jekk il-miżżewġin jagħżlu li din il-bidla 
tal-liġi applikabbli tkun waħda retroattiva, 
l-effett retroattiv la għandu jolqot b'mod 
negattiv il-validità tal-atti konklużi qabel 
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skont il-liġi li sa dakinhar kienet għadha 
applikabbli, u lanqas id-drittijiet ta' terzi 
persuni li jirriżultaw mil-liġi li kienet 
applikabbli preċedentement.

skont il-liġi li sa dakinhar kienet għadha 
applikabbli, u lanqas id-drittijiet ta' terzi 
persuni li jirriżultaw mil-liġi li kienet 
applikabbli preċedentement. Kull wieħed 
mill-konjuġi għandu jkun informat b'mod 
individwali minn qabel permezz ta' 
konsulent legali dwar il-konsegwenzi 
legali ta' din l-għażla.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Deċiżjonijiet retrospettivi mhux se jwasslu għal livelli ta' ċertezza legali aktar għoljin għal 
partijiet terzi u jistgħu joħolqu spejjeż legali ogħla  għall-konjuġi.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-għażla trid tkun 
mill-inqas espressa, u għandha ssir bil-
miktub u tiġi ddatata u ffirmata miż-żewġ 
miżżewġin.

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-għażla trid tkun 
mill-inqas espressa, u għandha ssir bil-
miktub u tiġi ddatata, ffirmata miż-żewġ 
miżżewġin u awtentikata. Qabel ma sseħħ 
l-għażla ta' dritt applikabbli kull wieħed 
mill-konjuġi jkun informat b'mod 
individwali minn konsulent legali dwar il-
konsegwenzi legali ta' din l-għażla.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, il-kuntratt taż-
żwieġ għandu jsir mill-inqas bil-miktub u 
għandu jiġi ddatat u ffirmat miż-żewġ 
miżżewġin.

2. Minkejja l-paragrafu 1, il-kuntratt taż-
żwieġ għandu jsir mill-inqas bil-miktub u 
għandu jiġi ddatat, iffirmat miż-żewġ 
miżżewġin u awtentikat.
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Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tkun irrikonċiljabbli ma' deċiżjoni 
mogħtija preċedentement fi Stat Membru 
ieħor jew fi Stat terz bejn l-istess partijiet 
f’tilwima li jkollha l-istess suġġett u l-
istess kawża, meta d-deċiżjoni li tkun 
ingħatat qabel tkun tissodisfa l-
kundizzjonijiet meħtieġa għar-
rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru li 
ssirlu t-talba.

(d) tkun inkonċiljabbli ma' deċiżjoni 
mogħtija preċedentement fi Stat Membru 
ieħor bejn l-istess partijiet f’tilwima bl-
istess suġġett u l-istess kawża, meta d-
deċiżjoni li tkun ingħatat qabel tkun 
tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għar-
rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru li 
ssirlu t-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ma hemm l-ebda garanzija ta' rikonoxximent reċiproku ma' stat terz. Dan ifisser li l-
ġurisdizzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE għandhom jitħarrġu u mbgħad japplikaw il-liġi 
barranija ta' stati terzi mhux membri tal-UE li jista' jwassal għal spejjeż kunsiderevoli, id-
dewmien ta' żmien u t-tnaqqis taċ-ċertezza legali għar-rikorrent u għal partijiet terzi. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madanakollu, il-liġi ta’ Stat Membru 
tista’ tipprevedi li l-liġi applikabbli għar-
reġim matrimonjali ma tkunx tista' tintuża 
minn wieħed mill-konjuġi kontra terza 
persuna meta wieħed mill-konjuġi jew it-
terza persuna jkollu/jkollha r-residenza 
abitwali tiegħu/tagħha fuq it-territorju ta’ 
dak l-Istat Membru u meta l-
kundizzjonijiet dwar il-pubbliċità jew ir-
reġistrazzjoni previsti minn dan l-istess 
dritt ma jkunux ġew irrispettati, sakemm it-

2. Madanakollu, il-liġi ta’ Stat Membru 
tista’ tipprevedi li l-liġi applikabbli għar-
reġim matrimonjali ma tkunx tista' tintuża 
minn wieħed mill-konjuġi kontra terza 
persuna meta wieħed mill-konjuġi jew it-
terza persuna jkollu/jkollha r-residenza 
abitwali tiegħu/tagħha fuq it-territorju ta’ 
dak l-Istat Membru u meta l-
kundizzjonijiet dwar il-pubbliċità jew ir-
reġistrazzjoni previsti minn dan l-istess 
dritt ma jkunux ġew irrispettati, bil-liġi 
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terza persuna kienet taf jew kellha tkun 
taf bil-liġi applikabbli għar-reġim 
matrimonjali.

applikabbli għar-reġim matrimonjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jista' jkun diffiċli li jiġi vverifikat jekk terza kellux ikun jaf, speċjalment meta tikkunsidra n-
natura internazzjonali ta' ħafna tilwim dwar il-patrimonju taż-żwieġ.  Dan it-terminu twarrab 
għax mhuwiex ċar fl-ambitu tiegħu. 

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tpoġġi l-
informazzjoni kkomunikata, f'konformità 
mal-paragrafi 1 u 2, disponibbli għall-
pubbliku permezz ta' mezzi adattati, b'mod 
partikolari permezz tas-sit tal-internet 
multilingwu tan-Netwerk Ġudizzjarju 
Ewropew fl-oqsma ċivili u kummerċjali.

3. Il-Kummissjoni għandha tpoġġi l-
informazzjoni kkomunikata, f'konformità 
mal-paragrafi 1 u 2, disponibbli għall-
pubbliku permezz ta' mezzi adattati, b'mod 
partikolari, għalkemm mhux esklussiv,
permezz tas-sit tal-internet multilingwu 
tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fl-
oqsma ċivili u kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni tista' tkun ikkomunikata b'mezzi oħrajn, bħall-helpline telefoniku multilingwi. 

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw it-teħid ta' miżuri adegwati 
sabiex jiżguraw li dawk il-konjuġi li l-
unjoni tagħhom għandha dimensjoni 
internazzjonali jkollhom aċċess għal 
informazzjoni dwar il-konsegwenzi tal-
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għażla ta' reġim ta' patrimonjali taż-żwieġ 
u dwar il-konsulenti legali li jistgħu jiġu 
kkonsultati.

Or. en


