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Emenda 122
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 61(c), u t-tieni inċiż 
tal-Artikolu 67(5) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 81(3) tiegħu,

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ladarba f’xi Stati Membri s-suċċessjoni taqa’ taħt il-liġi tal-familja, jidher xieraq li jiġu 
provduti salvagwardi billi jistabbilixxu l-Artikolu 81(3) TFUE bħala bażi legali, li tistipula li 
l-“miżuri li jikkonċernaw il-liġi tal-familja b’implikazzjonijiet transkonfinali għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kunsill, li jaġixxu skont proċedura leġiżlattiva speċjali. Il-Kunsill għandu 
jaġixxi b’mod unanimu wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew.”

Emenda 123
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jestendi għall-
kwistjonijiet ċivili kollha li jirrigwardaw 
suċċessjoni causa mortis, jiġifieri kull 
forma ta’ trasferiment ta’ proprjetà causa 
mortis, kemm jekk dan ikun permezz ta’ att 
volontarju ta’ trasferiment, fil-forma ta’ 
testment jew dik ta’ patt ta’ suċċessjoni, 
jew jekk ikun permezz ta’ trasferiment ta’ 
proprjetà causa mortis b’riżultat ta’ 
dispożizzjoni tal-liġi.

(8) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jestendi għall-
kwistjonijiet ċivili kollha li jirrigwardaw 
suċċessjoni causa mortis, jiġifieri kull 
forma ta’ trasferiment, għall-ewwel darba,
ta’ beni causa mortis mill-mejjet lill-aventi 
kawża, kemm jekk dan ikun permezz ta’ att 
volontarju ta’ trasferiment, fil-forma ta’ 
testment jew dik ta’ patt ta’ suċċessjoni, 
jew jekk ikun permezz ta’ trasferiment ta’ 
proprjetà causa mortis b’riżultat ta’ 
dispożizzjoni tal-liġi.
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Emenda 124
Kurt Lechner

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jestendi għall-
kwistjonijiet ċivili kollha li jirrigwardaw 
suċċessjoni causa mortis, jiġifieri kull 
forma ta’ trasferiment ta’ proprjetà causa 
mortis, kemm jekk dan ikun permezz ta’ att 
volontarju ta’ trasferiment, fil-forma ta’ 
testment jew dik ta’ patt ta’ suċċessjoni, 
jew jekk ikun permezz ta’ trasferiment ta’ 
proprjetà causa mortis b’riżultat ta’ 
dispożizzjoni tal-liġi.

(8) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jestendi għall-
kwistjonijiet ċivili kollha li jirrigwardaw 
suċċessjoni causa mortis, jiġifieri kull 
forma ta’ trasferiment ta’ beni, drittijiet u 
dmirijiet causa mortis, kemm jekk dan 
ikun permezz ta’ att volontarju ta’ 
trasferiment, fil-forma ta’ testment jew dik 
ta’ patt ta’ suċċessjoni, jew jekk ikun 
permezz ta’ trasferiment ta’ proprjetà 
causa mortis b’riżultat ta’ dispożizzjoni 
tal-liġi.

Or. de

Emenda 125
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-validità u l-effetti tad-donazzjonijiet 
huma koperti mir-Regolament (KE) Nru 
593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali (Ruma I)18 . Dawn għandhom 
għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, bl-
istess mod bħal drittijiet u beni oħra 
maħluqa jew ittrasferiti b’xi mod’ieħor 
għajr is-suċċessjoni. Madankollu, hija l-liġi 
tas-suċċessjoni identifikata skont dan ir-

(9) Il-validità u l-effetti tad-donazzjonijiet 
huma 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). Dawn għandhom għalhekk jiġu 
esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, bl-istess mod bħal drittijiet 
u beni oħra maħluqa jew ittrasferiti b’xi 
mod’ieħor għajr is-suċċessjoni. 
Madankollu, hija l-liġi tas-suċċessjoni 
identifikata skont dan ir-Regolament li 
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Regolament li għandha tippreċiża jekk din 
id-donazzjoni jew forma oħra ta’ 
dispożizzjoni inter vivos b’effett immedjat 
ta’ dritt reali tistax tagħti lok għal obbligu 
ta’ restituzzjoni jew tnaqqis jew ta’ teħid 
f’kunsiderazzjoni fil-kalkolu tal-ishma fil-
wirt skont il-liġi tas-suċċessjoni.

għandha tippreċiża jekk din id-donazzjoni 
jew forma oħra ta’ dispożizzjoni 
magħmula inter vivos tistax tagħti lok għal 
obbligu ta’ restituzzjoni jew tnaqqis jew ta’ 
teħid f’kunsiderazzjoni fil-kalkolu tal-
ishma fil-wirt skont il-liġi tas-suċċessjoni.

Or. en

Emenda 126
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li dan ir-Regolament għandu 
jkopri l-mezz ta’ akkwist ta’ dritt reali li 
jirrigwarda proprjetà korporali jew 
inkorporali, kif previst mil-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni, il-lista ristretta 
(“numerus clausus”) tad-drittijiet reali li 
jisgħu jeżistu fid-dritt nazzjonali tal-Istati 
Membri, regolata fil-prinċipju mil-lex rei 
sitae, għandha tagħmel parti mir-regoli 
nazzjonali ta’ kunflitti tal-liġijiet. Il-
pubbliċità ta’ dawn id-drittijiet, b’mod 
partikolari il-funzjonament tar-reġistru tal-
artijiet u l-effetti ta’ iskrizzjoni jew ta’ 
nuqqas ta’ iskrizzjoni f’dan ir-reġistru, li 
huma wkoll irregolati mil-liġi lokali, 
għandha wkoll tiġi eskluża.

(10) Filwaqt li dan ir-Regolament għandu 
jkopri l-mezz ta’ trażmissjoni, għall-ewwel 
darba, tal-beni causa mortis mill-mejjet 
lill-aventi kawża, kif previst mil-liġi 
applikabbli għas-suċċessjoni, il-lista 
ristretta (“numerus clausus”) tad-drittijiet 
reali u l-proċeduri ta’ akkwist reali li 
jistgħu jeżistu fid-dritt nazzjonali tal-Istati 
Membri, regolata mil-lex rei sitae, għandha 
tagħmel parti mir-regoli nazzjonali ta’ 
kunflitti tal-liġijiet. Għandu jkun hemm 
adattament għall-prinċipji rrikonoxxuti 
tad-dritt internazzjonali privat. Il-
pubbliċità ta’ dawn id-drittijiet, b’mod 
partikolari l-funzjonament tar-reġistru tal-
artijiet u l-effetti ta’ iskrizzjoni jew ta’ 
nuqqas ta’ iskrizzjoni f’dan ir-reġistru, li 
huma wkoll irregolati mil-liġi lokali, 
għandha wkoll tiġi eskluża.

Or. de

Emenda 127
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li dan ir-Regolament għandu 
jkopri l-mezz ta’ akkwist ta’ dritt reali li 
jirrigwarda proprjetà korporali jew 
inkorporali, kif previst mil-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni, il-lista ristretta 
(“numerus clausus”) tad-drittijiet reali li 
jisgħu jeżistu fid-dritt nazzjonali tal-Istati 
Membri, regolata fil-prinċipju mil-lex rei 
sitae, għandha tagħmel parti mir-regoli 
nazzjonali ta’ kunflitti tal-liġijiet. Il-
pubbliċità ta’ dawn id-drittijiet, b’mod 
partikolari il-funzjonament tar-reġistru 
tal-artijiet u l-effetti ta’ iskrizzjoni jew ta’ 
nuqqas ta’ iskrizzjoni f’dan ir-reġistru, li 
huma wkoll irregolati mil-liġi lokali, 
għandha wkoll tiġi eskluża.

(10) Il-lista ristretta (“numerus clausus”) 
tad-drittijiet reali li jistgħu jeżistu fid-dritt 
nazzjonali tal-Istati Membri, regolata fil-
prinċipju mil-lex rei sitae, għandha 
tagħmel parti mir-regoli nazzjonali ta’ 
kunflitti tal-liġijiet. Għandu jkun hemm 
adattament għall-prinċipji rikonoxxuti 
tad-dritt internazzjonali privat.

Or. de

Emenda 128
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fid-dawl tal-mobilità li dejjem tikber 
taċ-ċittadini Ewropej u sabiex jiffavorixxi 
l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fl-
Unjoni Ewropea u jiżgura li jkun hemm 
rabta reali bejn is-suċċessjoni u l-Istat 
Membru li jkollu ġuriżdizzjoni, dan ir-
Regolament għandu jipprevedi l-
ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru tal-
aħħar residenza abitwali tal-mejjet għas-
suċċessjoni kollha. Għall-istess raġunijiet, 
dan ir-Regolament għandu jippermetti, 
bħala eċċezzjoni u taħt ċerti 
kundizzjonijiet, lill-qorti li jkollha l-
ġuriżdizzjoni tirrinvija l-kawża lill-qorti

(12) Fid-dawl tal-mobilità li dejjem tikber 
taċ-ċittadini Ewropej u sabiex jiffavorixxi 
l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fl-
Unjoni Ewropea u jiżgura li jkun hemm 
rabta reali bejn is-suċċessjoni u l-Istat 
Membru li jkollu ġuriżdizzjoni, dan ir-
Regolament għandu jipprevedi l-
ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru 
residenza abitwali tal-mejjet għas-
suċċessjoni kollha kemm jekk il-
ġuriżdizzjoni tkun volontarja u kemm jekk 
tkun kontenzjuża. Għall-istess raġunijiet, 
dan ir-Regolament għandu jippermetti, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, lill-qorti li jkollha l-
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tal-Istat li tiegħu il-mejjet kellu ċ-
ċittadinanza jekk din tkun f’pożizzjoni 
aħjar biex tieħu konjizzjoni tal-kawża.

ġuriżdizzjoni tirrinvija l-kawża lill-
awtorità kompetenti tal-Istat li tiegħu l-
mejjet kellu ċ-ċittadinanza jekk dik l-
awtorità tkun f’pożizzjoni aħjar biex tieħu 
konjizzjoni tal-kawża.

Or. en

Emenda 129
Kurt Lechner

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fid-dawl tal-mobilità li dejjem tikber 
taċ-ċittadini Ewropej u sabiex jiffavorixxi 
l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fl-
Unjoni Ewropea u jiżgura li jkun hemm 
rabta reali bejn is-suċċessjoni u l-Istat 
Membru li jkollu ġuriżdizzjoni, dan ir-
Regolament għandu jipprevedi l-
ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru tal-
aħħar residenza abitwali tal-mejjet għas-
suċċessjoni kollha. Għall-istess raġunijiet, 
dan ir-Regolament għandu jippermetti, 
bħala eċċezzjoni u taħt ċerti 
kundizzjonijiet, lill-qorti li jkollha l-
ġuriżdizzjoni tirrinvija l-kawża lill-qorti 
tal-Istat li tiegħu il-mejjet kellu ċ-
ċittadinanza jekk din tkun f’pożizzjoni 
aħjar biex tieħu konjizzjoni tal-kawża.

(12) Fid-dawl tal-mobilità li dejjem tikber 
taċ-ċittadini Ewropej u sabiex jiffavorixxi 
l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fl-
Unjoni Ewropea u jiżgura li jkun hemm 
rabta reali bejn is-suċċessjoni u l-Istat 
Membru li jkollu ġuriżdizzjoni, dan ir-
Regolament għandu jipprevedi l-
ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru 
għas-suċċessjoni kollha. Fil-proċeduri 
kontenzjużi, għandhom ikunu kompetenti 
l-qrati tal-Istat Membru fejn il-mejjet 
kellu r-residenza abitwali tiegħu meta 
miet. Jekk il-mejjet ikun għamel użu mid-
dritt tal-għażla tiegħu kif stabbilit fl-
Artikolu 17, il-qrati tal-Istat li tiegħu kellu 
ċ-ċittadinanza jekk għandu jkollhom ukoll 
ġuriżdizzjoni jekk il-partijiet kollha jitolbu 
dan. Sa fejn l-Istati Membri jipprevedu l-
kompetenza ġuridika anki rigward il-
proċeduri mhux kontenzjużi, għandu 
japplika bl-istess mod, bil-kundizzjoni li 
għandha tiġi rispettata r-rieda tal-partijiet 
kollha involuti; jekk ikun meħtieġ, qorti 
oriġinarjament kompetenti għandha 
tirrinunzja għall-ġuriżdizzjoni tagħha. 
Jekk il-partijiet involuti jkunu jixtiequ 
jirranġaw il-kwistjonijiet ta’ suċċessjoni 
mingħajr ma jirrikorru għall-qrati, ir-
regoli dwar il-ġuriżdizzjoni m’għandhomx 
iżommuhom milli jagħmlu dan.  



PE464.765v02-00 8/65 AM\872403MT.doc

MT

Or. de

Emenda 130
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) It-terminu “qorti” għandu jkopri l-
awtoritajiet kollha li jeżerċitaw 
funzjonijiet ġudizzjarji, bħalma huma, 
f’ċertu sistemi legali, in-nutara bħala 
kummissarji tal-qorti jew persuni 
maħtura minn qorti biex jiddistribwixxu l-
patrimonju. Tali awtoritajiet għandhom 
għalhekk ikunu soġġetti għal regoli tal-
ġuriżdizzjoni u d-deċiżjonijiet tagħhom 
għandhom jitqiesu għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament biex jikkostitwixxu d-
deċiżjonijiet tal-qorti.

Or. en

Emenda 131
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Biex ir-residenza abitwali tiġi 
stabbilita bħala ċ-ċentru ta’ interessi, 
għandhom jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi 
tal-ħajja tal-mejjet meta miet u matul is-
snin preċedenti, filwaqt li tiġi kkunsidrata 
d-durata u r-regolarità tal-preżenza 
tiegħu f’dak il-post partikolari u ċ-
ċirkostanzi u r-raġunijiet għal dan.

Or. it
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Emenda 132
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) B’mod partikolari, ir-residenza 
abitwali tfisser il-post fejn persuna tgħix 
b’mod permanenti, jiġifieri ċ-ċentru tal-
familja u tal-ħajja soċjali tagħha, aktar 
milli l-post fejn il-persuna taħdem b’mod 
abitwali.

Or. it

Emenda 133
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Fil-każ ta’ donazzjonijiet matul il-
ħajja li jkunu saru mill-mejjet, id-
donatarju u terzi persuni għandhom jiġu 
protetti mill-effetti ta’ bidliet sussegwenti 
fil-liġi applikabbli għas-suċċessjoni. 
Talba għal restituzzjoni ta’ donazzjoni 
skont il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni 
għandha tiġi permessa biss sal-punt li d-
donazzjoni tista’ tiġi reklamata wkoll 
skont il-liġi li tirregola ipotetikament is-
suċċessjoni tal-patrimonju tad-donatur 
fiż-żmien meta tkun saret id-donazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 19a
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Emenda 134
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament ma jkoprix il-
validità rigward il-forma tad-
dispożizzjonijiet causa mortis. Fil-każ tal-
Istati Membri li rratifikaw il-Konvenzjoni 
tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 fuq il-
kunflitti tal-liġijiet fil-qasam tad-
dispożizzjonijiet testamentarji, fil-każ tal-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-
Konvenzjoni, din il-validità hija rregolata 
mid-dispożizzjonijiet tal-istess
Konvenzjoni.

(19) Għall-Istati Membri li rratifikaw il-
Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 
1961 dwar il-konflitti tal-liġijiet li 
jirrelataw mal-forma ta’ dispożizzjonijiet 
testamentarji, il-kamp ta’ applikazzjoni
tal-validità rigward il-forma tad-
dispożizzjonijiet causa mortis hija 
rregolata mid-dispożizzjonijiet tal-
imsemmija Konvenzjoni. Barra minn 
hekk, dispożizzjonijiet dwar il-validità tal-
forma tad-dispożizzjonijiet causa mortis 
imfassla mill-imsemmija Konvenzjoni, u li 
japplikaw ugwalment għal patt ta’ 
suċċessjoni, għandhom ikunu inkorporati 
f’dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 135
Kurt Lechner

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament ma jkoprix il-
validità rigward il-forma tad-
dispożizzjonijiet causa mortis. Fil-każ tal-
Istati Membri li rratifikaw il-Konvenzjoni 
tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 fuq il-
kunflitti tal-liġijiet fil-qasam tad-
dispożizzjonijiet testamentarji, fil-każ tal-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-
Konvenzjoni, din il-validità hija rregolata 
mid-dispożizzjonijiet tal-istess 
Konvenzjoni.

(19) Dan ir-Regolament għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar il-validità rigward il-
forma tad-dispożizzjonijiet causa mortis,
inklużi l-patti ta’ suċċessjoni.
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Emenda 136
Kurt Lechner

Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Ir-Regolament għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar il-liġi applikabbli 
għall-kapaċità testamentarja.

Or. de

Emenda 137
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent 
tad-drittijiet tas-suċċessjoni miksuba fi 
Stat Membru, ir-regola ta’ kunflitti tal-
liġijiet għandha tiffavorixxi l-validità tal-
patti ta’ suċċessjoni billi taċċetta 
konnessjonijiet alternattivi. L-aspettattivi 
leġittimi ta’ terzi persuni għandhom 
jitħarsu.

(20) Il-patti ta’ suċċessjoni li huma validi 
skont il-liġi speċifikata minn dan ir-
Regolament, u d-drittijiet li jirriżultaw 
minn patti bħal dawn, għandhom jiġu 
aċċettati fl-Istati Membri. Regoli speċjali 
għandhom jiġu stipulati fir-rigward tal-
liġi applikabbli għall-validità sostantiva u 
l-forza mandatorja ta’, u kwistjonijiet 
legali oħra li speċifikament jirrigwardaw, 
il-patti ta’ suċċessjoni. Fejn hu relevanti, 
dawn ir-regoli għandhom japplikaw 
rispettivament għal testimenti konġunti.

Or. en

Emenda 138
Marielle Gallo
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Proposta għal regolament
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Għall-proprjetà immobbli, il-liġi tal-
Istat Membru fejn tkun tinsab il-proprjetà 
tas-suċċessjoni tapplika għall-miżuri li 
jikkonċernaw l-iskrizzjoni fir-reġistri 
pubbliċi tat-trasferiment tad-drittijiet reali
u l-effetti ta’ din l-iskrizzjoni.

Or. fr

Emenda 139
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Safejn ikun kompatibbli mal-għan 
ġenerali ta’ dan ir-Regolament u sabiex 
jiġi ffaċilitat it-trasferiment ta’ dritt reali 
miksub taħt il-liġi tas-suċċessjoni, dan ir-
Regolament m’għandux jipprekludi l-
applikazzjoni ta’ xi regoli imperattivi tal-
liġi tal-post fejn jinsab il-beni, liema regoli 
għandhom ikunu elenkati b’mod restrittiv.

(21) Sabiex jiġi żgurat it-trasferiment ta’ 
dritt reali lill-aventi kawża, dan ir-
Regolament m’għandux ikun ta’ 
preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ xi 
regoli imperattivi tal-liġi tal-post fejn 
jinsabu l-beni.

Or. de

Emenda 140
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fil-każ ta’ proprjetà tas-suċċessjoni
immobbli jew imniżżla f’reġistri, 
m’għandhomx ikunu affettwati d-
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dispożizzjonijiet tal-liġi tal-post fejn 
jinsabu l-beni rigward l-istabbiliment jew 
it-trażmissjoni ta’ drittijiet reali jew l-
inklużjoni tagħhom f’reġistri, sakemm id-
drittijiet jinkisbu permezz ta’ att ta’ 
stabbiliment jew ta’ trażmissjoni jew ta’ 
sentenza tal-qorti, weħidhom jew 
f’konnessjoni mar-reġistrazzjoni 
f’reġistru.

Or. de

Emenda 141
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) F’ċirkustanzi eċċezzjonali, xi
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku 
għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati 
Membri l-possibilità li jinjoraw il-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta’ tali liġi 
f’każ preċiż tmur kontra l-politika pubblika 
tal-forum. Madankollu, il-qrati 
m’għandhom ikunu jistgħu japplikaw l-
eċċezzjoni tal-politika pubblika sabiex 
jinjoraw liġi ta’ Stat Membru ieħor jew 
jirrifjutaw li jirrikonoxxu jew jeżegwixxu 
deċiżjoni li tkun ingħatat, att awtentiku, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew ċertifikat 
Ewropew tas-suċċessjoni li jkunu saru fi
Stat Membru ieħor, meta dan imur kontra 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropew, b’mod partikolari l-
Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull tip 
ta’ diskriminazzjoni.

(24) Xi kunsiderazzjonijiet ta’ interess 
pubbliku għandhom jagħtu lill-qrati tal-
Istati Membri l-possibilità li jinjoraw il-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta’ tali liġi 
f’każ preċiż tmur kontra l-politika pubblika 
tal-forum.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ riformulazzjoni tar-regola inkwistjoni, peress li tidher li qed tipprova tnaqqas mill-
kriterju fundamentali tar-rispett għall-politika pubblika tal-forum. Attwalment, dan il-kunċett 
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huwa importanti ħafna fi tradizzjonijiet legali u kostituzzjonali differenti tal-Istati Membri.

Emenda 142
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) F’ċirkustanzi eċċezzjonali, xi 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku 
għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati 
Membri l-possibilità li jinjoraw il-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta’ tali liġi 
f’każ preċiż tmur kontra l-politika pubblika 
tal-forum. Madankollu, il-qrati 
m’għandhom ikunu jistgħu japplikaw l-
eċċezzjoni tal-politika pubblika sabiex 
jinjoraw liġi ta’ Stat Membru ieħor jew 
jirrifjutaw li jirrikonoxxu jew jeżegwixxu 
deċiżjoni li tkun ingħatat, att awtentiku, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew ċertifikat 
Ewropew tas-suċċessjoni li jkunu saru fi 
Stat Membru ieħor, meta dan imur kontra 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropew, b’mod partikolari l-
Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull tip 
ta’ diskriminazzjoni.

(24) F’ċirkustanzi eċċezzjonali, xi 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku 
għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati 
Membri l-possibilità li jinjoraw il-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta’ tali liġi 
manifestament tmur kontra l-politika 
pubblika tal-forum. Madankollu, il-qrati 
m’għandhomx ikunu jistgħu japplikaw l-
eċċezzjoni tal-politika pubblika sabiex 
jinjoraw liġi ta’ Stat Membru ieħor jew 
jirrifjutaw li jirrikonoxxu jew jeżegwixxu 
deċiżjoni li tkun ingħatat, att awtentiku, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew ċertifikat 
Ewropew tas-suċċessjoni li jkunu saru fi 
Stat Membru ieħor, meta dan ir-rifjut imur 
kontra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropew, b’mod partikolari l-
Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull tip 
ta’ diskriminazzjoni. Ġeneralment, 
differenzi żgħar fil-liġi dwar id-dritt għal 
sehem riżervat m’għandhomx jiġu ċitati 
bħala raġunijiet għan-nuqqas ta’ 
applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat Membru 
ieħor.

Or. de

Emenda 143
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jitqiesu l-metodi differenti li 
bihom jiġu deċiżi l-kwistjonijiet dwar is-
suċċessjonijiet fl-Istati Membri, dan ir-
Regolament għandu jiżgura r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-atti 
awtentiċi. Għalhekk l-atti awtentiċi ma 
jistgħux jiġu assimilati ma’ deċiżjonijiet 
tal-qrati f’dak li jirrigwarda r-
rikonoxximent tagħhom. Ir-rikonoxximent 
tal-atti awtentiċi jfisser li dawn igawdu
mill-istess valur bħala evidenza rigward il-
kontenut tal-att u mill-istess effetti bħal 
fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, kif ukoll 
minn preżunzjoni ta’ validità li tista’ taqa’ 
fil-każ ta’ kontestazzjoni. B’hekk din il-
validità tista’ dejjem tiġi kkontestata 
quddiem qorti tal-Istat Membru tal-oriġini 
tal-att awtentiku, taħt il-kundizzjonijiet 
proċedurali stabbiliti minn dan l-Istat 
Membru.

(26) Sabiex jitqiesu l-metodi differenti li 
bihom jiġu ppruvati l-allokazzjoni tas-
suċċessjoni jew is-setgħat tal-eżekuturi 
testamentarji fl-Istati Membri, dan ir-
Regolament għandu jiżgura ċ-ċirkolazzjoni 
libera u l-eżekuzzjoni tal-atti awtentiċi. 
Madankollu, l-atti awtentiċi ma jistgħux 
jiġu assimilati ma’ deċiżjonijiet tal-qrati 
f’dak li jirrigwarda r-rikonoxximent 
tagħhom. Fil-limiti tad-dispożizzjonijiet 
tal-pajjiż tal-oriġini u l-pajjiż tal-infurzar, 
l-atti awtentiċi għandhom igawdu mill-
istess valur formali bħala evidenza. It-
tranżazzjoni legali li fuqha jissejjes l-att 
awtentiku m’għandhiex tkun irregolata 
mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V; l-
effetti legali tagħha għandhom ikunu 
soġġetti biss għar-regoli tal-kunflitti tal-
liġijiet iddefiniti fil-Kapitolu III u l-liġi 
rilevanti tas-suċċessjoni.

Or. de

Emenda 144
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jitqiesu l-metodi differenti li 
bihom jiġu deċiżi l-kwistjonijiet dwar is-
suċċessjonijiet fl-Istati Membri, dan ir-
Regolament għandu jiżgura r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-atti 
awtentiċi. Għalhekk l-atti awtentiċi ma 
jistgħux jiġu assimilati ma’ deċiżjonijiet 
tal-qrati f’dak li jirrigwarda r-
rikonoxximent tagħhom. Ir-rikonoxximent
tal-atti awtentiċi jfisser li dawn igawdu 
mill-istess valur bħala evidenza rigward il-
kontenut tal-att u mill-istess effetti bħal fil-

(26) Sabiex jitqiesu l-metodi differenti li 
bihom jiġu deċiżi l-kwistjonijiet dwar is-
suċċessjonijiet fl-Istati Membri, dan ir-
Regolament għandu jiżgura ċ-ċirkolazzjoni 
u l-eżekuzzjoni tal-atti awtentiċi. Għalhekk 
l-atti awtentiċi ma jistgħux jiġu assimilati 
ma’ deċiżjonijiet tal-qrati f’dak li 
jirrigwarda r-rikonoxximent tagħhom. Iċ-
ċirkolazzjoni tal-atti awtentiċi jfisser li 
dawn igawdu mill-istess valur bħala 
evidenza rigward il-kontenut tal-att u mill-
istess effetti bħal fil-pajjiż tal-oriġini 
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pajjiż tal-oriġini tagħhom, kif ukoll minn 
preżunzjoni ta’ validità li tista’ taqa’ fil-każ 
ta’ kontestazzjoni. B’hekk din il-validità 
tista’ dejjem tiġi kkontestata quddiem qorti 
tal-Istat Membru tal-oriġini tal-att 
awtentiku, taħt il-kundizzjonijiet 
proċedurali stabbiliti minn dan l-Istat 
Membru.

tagħhom, kif ukoll minn preżunzjoni ta’ 
validità li tista’ taqa’ fil-każ ta’ 
kontestazzjoni. B’hekk din il-validità tista’ 
dejjem tiġi kkontestata quddiem qorti tal-
Istat Membru tal-oriġini tal-att awtentiku, 
taħt il-kundizzjonijiet proċedurali stabbiliti 
minn dan l-Istat Membru.

Or. fr

Emenda 145
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Soluzzjoni mħaffa, aċċessibbli u 
effettiva tas-suċċessjonijiet internazzjonali 
fl-Unjoni Ewropea timplika l-possibbiltà 
għall-werriet, il-legatarju, l-eżekutur 
testamentarju jew l-amministratur li 
jippruvaw b’faċilità u mingħajr qrati l-
istatus tagħhom fl-Istati Membri fejn 
jinsabu l-beni tas-suċċessjoni. Sabiex jiġi 
ffaċilitat il-moviment liberu ta’ din il-
prova fl-Unjoni Ewropea, jeħtieġ li dan ir-
Regolament jintroduċi mudell uniformi ta’ 
ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni u 
jinnomina l-awtorità kompetenti biex 
toħorġu. Sabiex jiġi mħares il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, dan iċ-ċertifikat m’għandux 
jissostitwixxi l-proċeduri interni fl-Istati 
Membri. Ir-Regolament għandu jippreċiża 
r-relazzjoni ma’ dawn il-proċeduri.

(27) Soluzzjoni mħaffa, aċċessibbli u 
effettiva tas-suċċessjonijiet internazzjonali 
fl-Unjoni Ewropea timplika l-possibbiltà 
għall-werriet, il-legatarju, l-eżekutur 
testamentarju jew l-amministratur li 
jippruvaw b’faċilità u mingħajr qrati l-
istatus tagħhom fl-Istati Membri fejn 
jinsabu l-beni tas-suċċessjoni. Sabiex tiġi 
ffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta’ din il-
prova fl-Unjoni Ewropea, jeħtieġ li dan ir-
Regolament jintroduċi, għal każijiet 
transkonfinali, mudell uniformi ta’ 
ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni u 
jinnomina l-awtorità kompetenti biex 
toħorġu. Din l-awtorità tista’ tkun qorti kif 
definita f’dan ir-Regolament jew awtorità 
oħra, bħal nutar. L-awtorità kompetenti 
għandha tiġi magħżula minn Stat 
Membru li l-qrati tiegħu huma kompetenti 
skont dan ir-Regolament. Sabiex jiġi 
mħares il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, dan iċ-
ċertifikat m’għandux jissostitwixxi l-
proċeduri interni fl-Istati Membri. Ir-
Regolament għandu jippreċiża r-relazzjoni 
ma’ dawn il-proċeduri.

Or. en
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Emenda 146
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari l-Artikolu 21 tagħha li 
jipprojbixxi kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq is-sess, ir-razza, il-lewn, l-oriġini 
etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, 
il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-
opinjonijiet politiċi jew kwalunkwe 
opinjoni oħra, l-appartenenza għal xi 
minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-
twelid, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentament sesswali. Dan ir-Regolament 
għandu jiġi applikat mill-qrati tal-Istati 
Membri fir-rispett ta’ dawn id-drittijiet u 
l-prinċipji.

(34) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza għandha titneħħa, peress li twassal għall-istabbiliment ta’ tip ta’ ġerarkija 
fost il-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, filwaqt li timplika li l-prinċipju 
tan-nondiskriminazzjoni għandu xi tip ta’ status privileġġjat.

Emenda 147
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-Renju Unit m’għandux japplika 
dan ir-Regolament b’mod li jista’ 
jaffettwa d-drittijiet tal-proprjetà, l-
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interessi jew il-beni maħluqa jew trasferiti 
bħala riżultat ta’ donazzjonijiet jew 
dispożizzjonijiet ekwivalenti li jkunu saru 
mill-mejjet matul ħajtu, ħlief meta tali 
donazzjonijiet jew dispożizzjonijiet isiru 
favur werriet jew aventi kawża tal-mejjet 
u f’konformità mal-liġi applikabbli skont 
il-Kapitolu III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex aċċettabli li għotja jew donazzjoni li jkunu saru mill-mejjet qabel mewtu jistgħu jiġu 
rkuprati u jwasslu għal talbiet li jsiru kontra l-karitajiet.

Emenda 148
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’dan ir-Regolament, bi “Stat Membru” 
wieħed għandu jifhem l-Istati Membri 
kollha ħlief għad-Danimarka, [ir-Renju 
Unit u l-Irlanda].

(2) F’dan ir-Regolament, bi “Stat Membru” 
wieħed għandu jifhem xi wieħed mill-Istati 
Membri ħlief għad-Danimarka, [ir-Renju 
Unit u l-Irlanda].

Or. ro

Emenda 149
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) id-drittijiet u l-beni maħluqa jew 
ittrasferiti b’xi mod li mhux is-suċċessjoni 
causa mortis, bħad-donazzjonijiet, il-
proprjetà konġunta ta’ diversi persuni bid-
dritt ta’ riversibbiltà favur dak li jibqa’ 
ħaj, il-pjanijiet ta’ pensjoni, il-kuntratti ta’ 

(f) id-drittijiet u l-beni maħluqa jew 
ittrasferiti b’xi mod li mhux is-suċċessjoni 
causa mortis, bħad-donazzjonijiet, il-
proprjetà konġunta ta’ diversi persuni bid-
dritt ta’ soppravivenza, il-pjanijiet ta’ 
pensjoni, il-kuntratti ta’ assigurazzjoni u 
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assigurazzjoni u arranġamenti analogi, bla 
ħsara għall-Artikolu 19(2)(j);

arranġamenti analogi, bla ħsara għall-
Artikolu 19(2)(j);

Or. en

Emenda 150
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) ix-xoljiment, l-estinzjoni u l-
amalgamazzjoni ta’ kumpaniji, ta’ 
assoċjazzjonijiet u ta’ persuni ġuridiċi;

(h) ix-xoljiment, l-estinzjoni u l-
amalgamazzjoni ta’ kumpaniji u korpi 
oħra, korporattivi u mhux korporattivi;

Or. en

Emenda 151
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-ħolqien, il-funzjonament u x-
xoljiment tat-trusts;

(i) il-ħolqien, il-funzjonament u x-
xoljiment tat-trusts minbarra t-trusts 
maħluqa minn dispożizzjonijiet 
testamentarji jew mir-regoli li japplikaw 
fl-assenza ta’ testment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm raġuni valida li għaliha għandhom jiġu inklużi t-trusts testamentarji u t-trusts legali fl-
assenza ta’ testment fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament (ara L-Istitut Max 
Planck għad-Dritt Internazzjonali Privat u Komparattiv: Kummenti dwar il-Proposta, p. 27) 
(Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: Comments on the 
Proposal, p. 27).
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Emenda 152
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-ħolqien, il-funzjonament u x-
xoljiment tat-trusts;

(i) il-ħolqien, l-amministrazzjoni u x-
xoljiment tat-trusts, bl-eċċezzjoni għal 
trusts kostitwiti permezz ta’ dispożizzjoni 
tal-proprjetà mal-mewt jew ta’ 
trasferiment legali tal-proprjetà bħala 
riżultat tal-mewt;

Or. en

Emenda 153
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) in-natura tad-drittijiet in rem li 
jirrigwardaw il-proprjetà u l-pubbliċità ta’ 
dawn id-drittijiet.

(j) in-natura tad-drittijiet in rem u tal-
proċeduri ta’ akkwist reali, ir-
reġistrazzjoni tad-drittijiet reali f’reġistru 
pubbliku jew il-pubbliċità ta’ dawn id-
drittijiet u l-effetti tar-reġistrazzjoni jew 
tan-nuqqas ta’ reġistrazzjoni ta’ dritt reali
f’reġistru pubbliku.

Or. de

Emenda 154
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “suċċessjoni causa mortis” tfisser kull 
forma ta’ trasferiment ta’ proprjetà causa 

(a) “suċċessjoni causa mortis” tfisser kull 
forma ta’ trasferiment, għall-ewwel darba,
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mortis, kemm jekk dan ikun permezz ta’ att 
volontarju ta’ trasferiment, fil-forma ta’ 
testment jew f’dik ta’ patt ta’ suċċessjoni, 
jew jekk ikun permezz ta’ trasferiment ta’ 
proprjetà causa mortis b’riżultat ta’ 
dispożizzjoni tal-liġi;

ta’ beni, drittijiet u obbligi causa mortis 
mill-mejjet lill-aventi kawża, kemm jekk 
dan ikun permezz ta’ att volontarju ta’ 
trasferiment, fil-forma ta’ testment jew 
f’dik ta’ patt ta’ suċċessjoni, jew jekk ikun 
permezz ta’ trasferiment ta’ proprjetà 
causa mortis b’riżultat ta’ dispożizzjoni 
tal-liġi;

Or. de

Emenda 155
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “qorti” tfisser kull awtorità ġudizzjarja 
jew kull awtorità kompetenti tal-Istati 
Membri li teżerċita funzjoni ġudizzjarja 
fil-qasam tas-suċċessjoni. Jitqiesu bħala 
qrati, l-awtoritajiet l-oħra li jwettqu 
b’delega setgħat pubbliċi tal-funzjonijiet li 
jaqgħu fil-kompetenzi tal-qrati kif previst 
f’dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 156
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “qorti” tfisser kull awtorità ġudizzjarja 
jew kull awtorità kompetenti tal-Istati 
Membri li teżerċita funzjoni ġudizzjarja fil-
qasam tas-suċċessjoni. Jitqiesu bħala qrati, 
l-awtoritajiet l-oħra li jwettqu b’delega 
setgħat pubbliċi tal-funzjonijiet li jaqgħu 

(b) “qorti” tfisser kull awtorità ġudizzjarja 
jew kull awtorità kompetenti tal-Istati 
Membri li teżerċita funzjoni ġudizzjarja fil-
qasam tas-suċċessjoni. Jitqiesu bħala qrati, 
l-awtoritajiet l-oħra jew il-persuni li jkunu 
ngħataw l-awtorità (bħan-nutara) li 
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fil-kompetenzi tal-qrati kif previst f’dan ir-
Regolament;

jwettqu b’delega setgħat pubbliċi tal-
funzjonijiet li jaqgħu fil-kompetenzi tal-
qrati kif previst f’dan ir-Regolament;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

In-nutara pubbliċi jinsabu madwar l-Unjoni Ewropea kollha, fejn wieħed mid-dmirijiet 
tagħhom huwa ġeneralment li jirriżolvu kwistjonijiet dwar is-suċċessjonijiet. Din ir-referenza 
speċifika għalihom għaldaqstant tikkjarifika li huma kompetenti biex joħorġu ċ-Ċertifikati 
Ewropej tas-Suċċessjoni bħala l-persuni li, filwaqt li mhumiex awtoritajiet, ikunu ġew 
iddelegati bis-setgħa li jagħmlu dan.

Emenda 157
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “qorti” tfisser kull awtorità ġudizzjarja 
jew kull awtorità kompetenti tal-Istati 
Membri li teżerċita funzjoni ġudizzjarja fil-
qasam tas-suċċessjoni. Jitqiesu bħala qrati, 
l-awtoritajiet l-oħra li jwettqu b’delega 
setgħat pubbliċi tal-funzjonijiet li jaqgħu 
fil-kompetenzi tal-qrati kif previst f’dan ir-
Regolament.

(b) “qorti” tfisser kull awtorità ġudizzjarja 
jew kull awtorità kompetenti tal-Istati 
Membri jew persuna jew entità maħtura 
mill-qorti li d-deċiżjonijiet tagħhom jiġu 
approvati mill-qorti msemmija, li teżerċita 
funzjoni ġudizzjarja fil-qasam tas-
suċċessjoni. Jitqiesu bħala qrati, l-
awtoritajiet l-oħra li jwettqu b’delega 
setgħat pubbliċi tal-funzjonijiet li jaqgħu 
fil-kompetenzi tal-qrati kif previst f’dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 158
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) “patt ta’ suċċessjoni” tfisser ftehim li (c) “patt ta’ suċċessjoni” tfisser ftehim 
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jagħti, jimmodifika jew jirtira, 
b’korrispettiv jew mingħajru, drittijiet fis-
suċċessjoni futura ta’ persuna waħda jew 
aktar li jkun partijiet fil-ftehim;

konkluż bil-miktub jew li jirriżulta minn 
testmenti reċiproċi u li jagħti, jimmodifika 
jew jirtira, b’korrispettiv jew mingħajru, 
drittijiet għas-suċċessjoni futura ta’ 
persuna waħda jew aktar li jkunu partijiet
fil-ftehim;

Or. de

Emenda 159
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “testmenti konġunti” tfisser it-testmenti 
magħmula minn żewġ persuni jew aktar fl-
istess att, favur terza persuna u/jew bis-
saħħa ta’ dispożizzjoni reċiproka u 
komuni;

(d) “testmenti konġunti” tfisser it-testmenti 
magħmula minn żewġ persuni jew aktar 
f’att wieħed, favur terza persuna u/jew bis-
saħħa ta’ dispożizzjoni reċiproka u 
komuni;

Or. en

Emenda 160
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “Stat Membru ta’ oriġini” tfisser l-Istat 
Membru li fih, skont il-każ, ingħatat id-
deċiżjon., ġiet approvata jew konkluża t-
tranżazzjoni ġudizzjarja u ġie ppubblikat
att awtentiku;

(e) “Stat Membru ta’ oriġini” tfisser l-Istat 
Membru li fih ingħatat id-deċiżjoni, ġiet 
approvata jew konkluża t-tranżazzjoni 
ġudizzjarja u ġie ppubblikat att awtentiku;

Or. en
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Emenda 161
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) “Stat Membru mitlub” tfisser l-Istat 
Membru li fih huma mitluba r-
rikonoxximent u/jew l-eżekuzzjoni tad-
deċiżjoni, tat-tranżazzjoni ġudizzjarja jew 
tal-att awtentiku;

(f) "Stat Membru tal-eżekuzzjoni" tfisser l-
Istat Membru li fih huma mfittxija l-
infurzar tad-deċiżjoni, tat-tranżazzjoni 
ġudizzjarja jew tal-att awtentiku;

Or. de

Emenda 162
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) “deċiżjoni” tfisser kull deċiżjoni 
mogħtija fil-qasam tas-suċċessjoni minn 
qorti ta’ Stat Membru, ikun xi jkun l-isem 
li jingħatalha, bħal sentenza, ġudizzju, 
digriet jew mandat ta’ eżekuzzjoni, kif 
ukoll id-determinazzjoni tal-ammont tal-
ispejjeż tal-proċess mir-Reġistratur;

(g) “deċiżjoni” tfisser kull miżura jew 
deċiżjoni adottata fil-qasam tas-
suċċessjoni minn qorti ta’ Stat Membru jew 
minn persuna jew entità maħtura u 
approvata minn qorti, ikun xi jkun l-isem 
li jingħatalha, bħal sentenza, ġudizzju, 
digriet jew mandat ta’ eżekuzzjoni, kif 
ukoll id-determinazzjoni tal-ammont tal-
ispejjeż tal-proċess mir-Reġistratur;

Or. fr

Emenda 163
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) “deċiżjoni” tfisser kull deċiżjoni (g) “deċiżjoni” tfisser kull deċiżjoni 
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mogħtija fil-qasam tas-suċċessjoni minn 
qorti ta’ Stat Membru, ikun xi jkun l-isem 
li jingħatalha, bħal sentenza, ġudizzju, 
digriet jew mandat ta’ eżekuzzjoni, kif 
ukoll id-determinazzjoni tal-ammont tal-
ispejjeż tal-proċess mir-Reġistratur;

adottata fil-qasam tas-suċċessjoni minn 
qorti ta’ Stat Membru, ikun xi jkun l-isem 
li jingħatalha, bħal sentenza, ġudizzju, 
digriet, miżura jew mandat ta’ eżekuzzjoni, 
kif ukoll id-determinazzjoni tal-ammont 
tal-ispejjeż tal-proċess mir-Reġistratur;

Or. en

Emenda 164
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) “att awtentiku” tfisser dokument li jkun 
tħejja jew ġie rreġistrat formalment bħala 
att awtentiku u li l-awtentiċità tiegħu:

(h) “att awtentiku” tfisser dokument li jkun 
tħejja jew ġie rreġistrat f’konformità mal-
formalitajiet meħtieġa mil-liġi u li l-
awtentiċità tiegħu:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Terminu ma jistax jiġi definit billi jerġa’ jintuża l-istess terminu.

Emenda 165
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) “ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni” 
tfisser iċ-ċertifikat maħruġ mill-qorti 
kompetenti bis-saħħa tal-Kapitolu VI ta’ 
dan ir-Regolament.

(i) “ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni” 
tfisser iċ-ċertifikat maħruġ mill-qorti jew 
awtorità kompetenti bis-saħħa tal-Kapitolu 
VI ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 166
Francesco Enrico Speroni

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) “residenza abitwali”: il-post fejn il-
mejjet ikun qatta’ l-biċċa l-kbira ta’ ħajtu 
fl-aħħar 730 ġurnata qabel mewtu.

Or. it

Emenda 167
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar
Qrati

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu 
japplikaw għall-qrati kollha tal-Istati 
Membri iżda japplikaw biss safejn ikun 
meħtieġ għall-awtoritajiet li mhumiex 
awtoritajiet ġudizzjarju.

Or. fr

Emenda 168
Francesco Enrico Speroni

Proposta għal regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, il-qrati tal-Istat Membru fit-
territorju fejn il-mejjet kellu r-residenza 
abitwali tiegħu meta miet għandhom il-

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, il-qrati tal-Istat Membru ta’ 
fejn il-mejjet kien ċittadin meta miet 
għandhom il-ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu 



AM\872403MT.doc 27/65 PE464.765v02-00

MT

ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu fil-qasam tas-
suċċessjonijiet.

fil-qasam tas-suċċessjonijiet.

(Għandu jiġi applikat emendar orizzontali 
lit-test kollu bħala sostituzzjoni tal-kriterju
‘residenza abitwali’)

Or. it

Emenda 169
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, il-qrati tal-Istat Membru fit-
territorju fejn il-mejjet kellu r-residenza 
abitwali tiegħu meta miet għandhom il-
ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu fil-qasam
tas-suċċessjonijiet.

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, il-qrati tal-Istat Membru fit-
territorju fejn il-mejjet kellu r-residenza 
abitwali tiegħu meta miet għandhom 
jkollhom il-ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu 
dwar kwistjonijiet dwar is-suċċessjoni tal-
patrimonju kollu tal-mejjet.

Or. en

Emenda 170
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-liġi ta’ Stat tkun intagħżlet mill-
mejjet biex tirregola s-suċċessjoni tiegħu 
skont l-Artikolu 17, il-qorti li jitressqu l-
proċedimenti quddiemha skont l-Artikolu 4 
tista’, fuq talba ta’ parti u jekk tikkunsidra 
li l-qrati tal-Istat Membru li l-liġi tiegħu 
ġiet magħżula huma f’pożizzjoni aħjar biex 
jiddeċiedu fuq is-suċċessjoni, tissospendi l-
proċedimenti quddiemha u tistieden lill-
partijiet biex iressqu proċedimenti quddiem 

1. Meta l-liġi ta’ Stat tkun intgħażlet mill-
mejjet biex tirregola s-suċċessjoni tiegħu 
skont l-Artikolu 17, il-qorti li jitressqu l-
proċedimenti quddiemha skont l-Artikolu 4 
għandha, fuq talba ta’ parti u sa fejn il-
qrati tal-Istat Membru li l-liġi tiegħu ġiet 
magħżula huma f’pożizzjoni aħjar biex 
jiddeċiedu fuq is-suċċessjoni, tissospendi l-
proċedimenti quddiemha u tistieden lill-
partijiet biex iressqu proċedimenti quddiem 
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il-qrati ta’ dan l-Istat Membru. il-qrati ta’ dan l-Istat Membru.

Or. fr

Emenda 171
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-liġi ta’ Stat tkun intagħżlet mill-
mejjet biex tirregola s-suċċessjoni tiegħu 
skont l-Artikolu 17, il-qorti li jitressqu l-
proċedimenti quddiemha skont l-Artikolu 4 
tista’, fuq talba ta’ parti u jekk tikkunsidra 
li l-qrati tal-Istat Membru li l-liġi tiegħu 
ġiet magħżula huma f’pożizzjoni aħjar biex 
jiddeċiedu fuq is-suċċessjoni, tissospendi l-
proċedimenti quddiemha u tistieden lill-
partijiet biex iressqu proċedimenti quddiem 
il-qrati ta’ dan l-Istat Membru.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Emenda 172
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni skont l-
Artikolu 4 għandha tistabbilixxi terminu li 
fih għandhom jitressqu l-proċedimenti 
quddiem il-qrati tal-Istat Membru li l-liġi 
tiegħu ntagħżlet skont il-paragrafu 1. Jekk 
ma jitressqux proċedimenti quddiem il-
qrati matul dan it-terminu, il-qorti li tressqu 
l-proċedimenti quddiemha żżomm il-
ġuriżdizzjoni.

2. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni 
magħżula skont l-Artikolu 4 għandha 
tistabbilixxi terminu għall-partijiet li fih 
għandhom jitressqu l-proċedimenti 
quddiem il-qrati tal-Istat Membru li l-liġi 
tiegħu ntagħżlet skont il-paragrafu 1. Jekk 
ma jitressqux proċedimenti quddiem il-
qrati matul dan it-terminu, il-qorti li tressqu 
l-proċedimenti quddiemha skont l-
Artikolu 4 żżomm il-ġuriżdizzjoni.
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Or. en

Emenda 173
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Għażla tal-qorti

Bla ħsara għall-Artikolu 5, fejn il-liġi ta’ 
Stat Membru tkun intgħażlet mill-mejjet 
biex tirregola s-suċċessjoni tal-patrimonju 
tiegħu skont l-Artikolu 17, il-partijiet 
jistgħu jaqblu li l-qorti jew il-qrati ta’ dak 
l-Istat Membru għandu jkollhom 
ġuriżdizzjoni li tirregola s-suċċessjoni tal-
patrimonju tal-mejjet.

Or. en

Emenda 174
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Ġuriżdizzjoni li tirrifjuta

Jekk il-qrati tal-Istat Membru fit-
territorju fejn il-mejjet kellu r-residenza 
abitwali tiegħu meta miet jintagħżlu ex 
officio tal-proċeduri ta’ suċċessjoni u jekk 
il-persuni jaqblu li jintagħżlu l-qrati tal-
Istat Membru li l-liġi tiegħu tkun 
intgħażlet mill-mejjet skont l-Artikolu 5a 
jew biex jressqu l-proċeduri ta' 
suċċessjoni quddiem kwalunkwe awtorità 
kompetenti oħra f’dak l-Istat Membru, il-
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qrati magħżula ex officio għandhom 
jirrinunzjaw għall-ġuriżdizzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 175
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet imsemmija f’punti minn (a) sa 
(c) tal-ewwel paragrafu, il-kompetenza 
għandha tkopri s-suċċessjoni kollha.

Or. en

Emenda 176
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 a

Forum necessitatis

Fejn l-ebda qorti ta’ Stat Membru ma 
jkollha ġuriżdizzjoni skont l-Artikoli 4 jew 
6, il-qrati ta’ Stat Membru jistgħu, fuq 
bażi eċċezzjonali, jirregolaw is-
suċċessjoni jekk il-proċedimenti ma 
jistgħux jistgħu jinbdew jew jitmexxew 
b’mod raġonevoli jew jekk ikun 
impossibbli li jsiru fi Stat terz li miegħu l-
każ ikun marbut mill-qrib.

Or. fr
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Emenda 177
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-post fejn tinsab 

proprjetà
Meta l-liġi tal-Istat Membru tal-post fejn 
tinsab proprjetà teħtieġ l-intervent tal-
qrati tiegħu biex jittieħdu miżuri li 
jagħmlu parti mil-liġi dwar il-proprjetà 
immobbli rigward it-trażmizzjoni, ir-
reġistrazzjoni jew it-trasferiment ta’ din il-
proprjetà fir-reġistru pubbliku, il-qrati ta’ 
dan l-Istat Membru jkollhom il-
ġuriżdizzjoni biex jieħdu dawn il-miżuri.

Or. fr

Emenda 178
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regola ġenerali Regoli ġenerali fin-nuqqas ta’ għażla

Or. en

Emenda 179
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – title
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regola ġenerali Ir-regoli ġenerali fin-nuqqas ta’ għażla

Or. en

Emenda 180
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għal dispożizzjoni mod’ieħor ta’ 
dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni kollha hija dik tal-Istat li fih il-
mejjet kellu r-residenza abitwali tiegħu 
meta miet.

Bla ħsara għal dispożizzjoni b’mod ieħor
ta’ dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli 
għall-patrimonju kollu tal-mejjet hija l-
liġi tal-Istat li fih il-mejjet kien residenti 
abitwali meta miet u kien ilu residenti 
għall-perjodu ta’ mhux inqas minn erba’ 
snin eżatt qabel mewtu.

Or. en

Emenda 181
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għal dispożizzjoni mod’ieħor ta’ 
dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni kollha hija dik tal-Istat li fih il-
mejjet kellu r-residenza abitwali tiegħu 
meta miet.

Bla ħsara għal dispożizzjoni mod’ieħor ta’ 
dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni kollha hija l-liġi tal-Istat li fih 
il-mejjet kien residenti abitwali meta miet
u kien ilu residenti għal perjodu ta’ mhux 
inqas minn erba’ snin immedjatament 
qabel mewtu.

Or. en
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Emenda 182
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għal dispożizzjoni mod’ieħor ta’ 
dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni kollha hija dik tal-Istat li fih il-
mejjet kellu r-residenza abitwali tiegħu 
meta miet.

Bla ħsara għal dispożizzjoni mod’ieħor ta’ 
dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni kollha hija dik tal-Istat li fih il-
mejjet kellu r-residenza abitwali tiegħu 
mill-inqas għal sentejn meta miet.

Or. de

Emenda 183
Tadeusz Zwiefka

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni tal-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni skont il-paragrafu1, jista’ ma 
jkollhiex ir-riżultat li ċċaħħad għalkollox 
lill-membri tal-familja tal-mejjet mill-
protezzjoni mogħtija lilhom mid-
dispożizzjonijiet imperattivi tal-liġi tal-
Istat li tiegħu l-mejjet kellu ċ-ċittadinanza
meta miet, dwar ir-riżerva, is-sehem 
riżervat jew il-miżuri ekwivalenti.

Or. en

Emenda 184
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet l-oħra kollha, il-liġi 
applikabbli għas-suċċessjoni tal-
patrimonju tal-mejjet b’mod ġenerali 
għandha tkun il-liġi tal-Istat li tiegħu l-
mejjet kellu ċ-ċittadinanza meta miet. Dik 
il-liġi għandha tapplika wkoll jekk il-
mejjet kien residenti abitwali f’aktar minn 
Stat wieħed meta miet.

Or. en

Emenda 185
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, bħala eċċezzjoni, jidher ċar miċ-
ċirkustanzi kollha tal-mejjet li meta miet 
kien manifestament aktar marbut mill-
qrib ma’ Stat li mhuwiex l-Istat li l-liġi 
tiegħu kienet tkun applikabbli skont dan 
l-Artikolu, il-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni tiegħu għandha tkun il-liġi 
tal-Istat l-ieħor.

Or. en

Emenda 186
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet l-oħra kollha, il-liġi 
applikabbli għas-suċċessjoni tal-
patrimonju causa mortis kollu għandha 
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tkun il-liġi tal-Istat li tiegħu l-mejjet kellu 
ċ-ċittadinanza meta miet. Dik il-liġi 
għandha tkun applikabbli wkoll f’każ li l-
mejjet kellu residenza abitwali f’aktar 
minn Stat wieħed meta miet.

Or. en

Emenda 187
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, b’eċċezzjoni, miċ-ċirkostanzi kollha 
jkun ċar li meta miet il-mejjet 
manifestament kellu relazzjoni aktar 
stretta ma’ Stat li mhuwiex l-Istat li l-liġi 
tiegħu kienet tkun applikabbli skont dan 
l-Artikolu, il-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni tiegħu għandha tkun il-liġi 
tal-Istat l-ieħor.

Or. en

Emenda 188
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet l-oħra kollha l-liġi applikabbli 
għandha tkun il-liġi tal-Istat li tiegħu l-
mejjet kellu ċ-ċittadinanza meta miet. Dik 
il-liġi tapplika wkoll f’każ li l-mejjet kellu 
r-residenza abitwali tiegħu f’aktar minn
Stat wieħed.

Or. de
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Emenda 189
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk f’xi każ jirriżulta manifestament 
miċ-ċirkostanzi kollha li l-mejjet kellu l-
aktar rabtiet mill-qrib ma’ stat ieħor, hija 
applikabbli l-liġi ta’ dak l-istat rigward id-
devoluzzjoni causa mortis kollha.

Or. de

Emenda 190
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna tista’ tagħżel il-liġi tal-Istat li 
għandha ċ-ċittadinanza tiegħu bħala l-liġi 
li tirregola s-suċċessjoni kollha tagħha.

1. Persuna tista’ tagħżel bħala l-liġi li 
tirregola s-suċċessjoni kollha tagħha l-liġi 
interna tal-Istat (esklużi r-regoli tad-dritt 
internazjonali privat tiegħu) li tiegħu l-
persuna jkollha ċ-ċittadinanza meta 
tagħmel l-għażla tagħha. L-għażla tal-liġi
għandha tkun valida wkoll jekk il-
persuna, meta mietet, kellha ċ-
ċittadinanza tal-Istat li tiegħu tkun 
għażlet il-liġi.

Or. en

Emenda 191
Kurt Lechner

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-għażla tal-liġi tieħu effett anki jekk 
il-persuna, meta mietet, kellha ċ-
ċittadinanza tal-istat li tiegħu hija tkun 
għażlet il-liġi.
L-għażla tal-liġi għandha tkun espressa 
b’mod ċar biżżejjed skont kriterji ta’ 
interpretazzjoni ġeneralment 
irrikonoxxuti.

Or. de

Emenda 192
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażla tal-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni għandha tkun waħda espressa 
u tinsab f’dikjarazzjoni li tkun fil-forma ta’ 
dispożizzjoni causa mortis.

2. L-għażla għandha tkun espressa
f’dikjarazzjoni li tkun fil-forma ta’ 
dispożizzjoni causa mortis jew għandha 
tiġi espressa b’mod ċar f’termini ta’ 
dispożizzjoni causa mortis.

Or. en

Emenda 193
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-applikazzjoni tal-liġi prevista f’dan l-
Artikolu ma tippreġudikax id-drittijiet ta’ 
persuna li ma tkunx parti mill-patt u li, 
bis-saħħa tal-liġi indikata fl-Artikolu 16 
jew 17, għandha dritt għal sehem riżervat 
tal-wirt jew dritt ieħor li ma tistax 

4. Is-sistema legali rilevanti skont il-
paragrafi 1, 2 u 3 tirregola d-
dispożizzjonijiet causa mortis li jinsabu 
fil-patt ta’ suċċessjoni biss fir-rigward tal-
validità materjali, in-natura u l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-valur vinkolanti, l-
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tiċċaħħad minnu mill-persuna li hemm 
involuta s-suċċessjoni tagħha.

interpretazzjoni kif ukoll ir-revoka tal-patt 
ta’ suċċessjoni u l-irtirar tiegħu.

Or. de

Emenda 194
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 a

Validità formali ta’ dispożizzjoni causa 
mortis

1. Dispożizzjoni causa mortis għandha 
tkun valida f’dak li jirrigwarda l-forma 
jekk il-forma tagħha tkun konformi mal-
liġi interna:
(a) tal-Istat fejn it-testatur ikun għamilha, 
jew
(b) tal-Istat li tiegħu t-testatur ikollu ċ-
ċittadinanza, jew meta jkun għamel id-
dispożizzjoni jew meta miet, jew
(c) tal-Istat li fih it-testatur kellu d-
domiċilju tiegħu, jew meta jkun għamel 
id-dispożizzjoni jew meta miet, jew
(d) tal-Istat li fih it-testatur kellu r-
residenza abitwali tiegħu, jew meta jkun 
għamel id-dispożizzjoni jew meta miet, jew
(e) sakemm dan ikun jikkonċerna l-
proprjetà immobbli, tal-Istat li fih tkun 
tinsab il-proprjetà.
2. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
japplikaw bl-istess mod għall-patti ta’ 
suċċessjoni.

Or. fr
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Emenda 195
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Validità formali ta’ dispożizzjoni causa 

mortis
1. Dispożizzjoni causa mortis għandha 
tkun valida f’dak li jirrigwarda l-forma 
tagħha jekk il-forma tagħha tkun
konformi mal-liġi interna:
(a) tal-Istat fejn it-testatur ikun għamilha, 
jew
(b) tal-Istat li tiegħu t-testatur ikollu ċ-
ċittadinanza, jew meta jkun għamel id-
dispożizzjoni jew meta miet, jew
(c) tal-Istat li fih it-testatur kellu d-
domiċilju tiegħu, jew meta jkun għamel 
id-dispożizzjoni jew meta miet, jew
(d) tal-Istat li fih it-testatur kellu r-
residenza abitwali tiegħu, jew meta jkun 
għamel id-dispożizzjoni jew meta miet, jew
(e) sakemm dan jikkonċerna l-proprjetà 
immobbli, tal-Istat li fih tkun tinsab il-
proprjetà.
2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll 
għad-dispożizzjonijiet testamentarji li 
jirrevokaw dispożizzjoni testamentarja 
preċedenti. Ir-revoka għandha tkun valida 
wkoll f’dak li jirrigwarda l-forma, f’każ li 
din tkun konformi ma’ xi liġi li skont it-
termini tagħha, taħt il-paragrafu 1, id-
dispożizzjoni testamentarja li tkun ġiet 
revokata kienet valida.
3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, kull 
dispożizzjoni tal-liġi li tillimita l-forom 
permessi ta’ dispożizzjonijiet testamentarji
b’referenza għall-età, iċ-ċittadinanza jew 
ċirkostanzi personali oħra tat-testatur, 
għandhom jitqiesu bħala parti mill-
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kwistjonijiet tal-forma. L-istess regola
għandha tapplika għall-kwalifiki li x-
xhieda għandu jkollhom sabiex 
dispożizzjoni testamentarja tkun valida.

Or. en

Emenda 196
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-liġi definita mill-Kapitolu III tirregola 
s-suċċessjoni kollha, mill-ftuħ tagħha sat-
trażmissjoni definittiva tal-wirt lill-aventi 
kawża.

1. Il-liġi definita minn dan il-Kapitolu 
tirregola s-suċċessjoni kollha, mill-ftuħ 
tagħha sat-trażmissjoni, għall-ewwel 
darba, tal-wirt mill-mejjet lill-aventi 
kawża.

Or. de

Emenda 197
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-trażmizzjoni tal-beni u d-drittijiet li 
flimkien jagħmlu l-wirt lill-eredi u lill-
legatarji, inklużi l-kundizzjonijiet u l-
effetti tal-aċċettazzjoni tas-suċċessjoni jew 
tal-legat, jew tar-rinunzja għalihom;

(f) it-trażmissjoni, għall-ewwel darba, tal-
beni, tad-drittijiet u l-obbligi li flimkien 
jagħmlu l-wirt mill-mejjet lill-eredi u, jekk 
ikun hemm, lil-legatarji, inklużi l-
kundizzjonijiet u l-effetti tal-aċċettazzjoni 
tas-suċċessjoni jew tal-legat, jew tar-
rinunzja għalihom, bla ħsara għall-
Artikolu 20a;

Or. de
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Emenda 198
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-trażmizzjoni tal-beni u d-drittijiet li 
flimkien jagħmlu l-wirt lill-eredi u lill-
legatarji, inklużi l-kundizzjonijiet u l-
effetti tal-aċċettazzjoni tas-suċċessjoni jew 
tal-legat, jew tar-rinunzja għalihom;

(f) it-trażmissjoni tal-beni, id-drittijiet u l-
obbligi li flimkien jagħmlu l-wirt lill-eredi 
u lil-legatarji, inklużi l-kundizzjonijiet u l-
effetti tal-aċċettazzjoni tas-suċċessjoni jew 
tal-legat, jew tar-rinunzja għalihom, bla 
ħsara għall-Artikolu 20a;

Or. fr

Emenda 199
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-setgħat tal-eredi, tal-eżekuturi 
testamentarji u amministraturi oħrajn tas-
suċċessjoni, b’mod partikolari il-bejgħ tal-
proprjetà u l-ħlas tal-kredituri;

(g) l-amministratur tal-beni, l-aktar fir-
rigward tas-setgħat tal-eredi, tal-eżekuturi 
testamentarji u amministraturi oħrajn tas-
suċċessjoni, b’mod partikolari l-bejgħ tal-
proprjetà u l-ħlas tal-kredituri;

Or. fr

Emenda 200
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Restituzzjoni mid-donatarji ta’ 
donazzjonijiet matul il-ħajja 
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1. Ir-restituzzjoni mid-donatarju ta’ 
donazzjonijiet matul il-ħajja tista’ tintalab
skont il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni
skont dan ir-Regolament biss sakemm tali 
restituzzjoni tkun tista’ tintalab ukoll 
skont il-liġi li, bi prinċipju ta’ dan ir-
Regolament, tkun irregolat is-suċċessjoni 
tal-patrimonju tad-donatur meta ssir l-
istess donazzjoni.
2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, l-għażla tal-liġi li tkun saret 
mid-donatur f’konformità mal-Artikoli 
17, 18(3) u 18a(3) għandha tiġi 
kkunsidrata biss jekk id-donatarji jkunu 
jafu bl-għażla tal-liġi meta ssir id-
donazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġiet issuġġerita regola tal-kunflitt tal-liġijiet għar-restituzzjoni tad-donazzjonijiet matul il-
ħajja, li jsiru mill-mejjet, sabiex id-donatarju u terzi persuni jiġu protetti minn tibdil
sussegwenti fil-liġi applikabbli għas-suċċessjoni. It-talba għar-restituzzjoni tad-donazzjoni 
skont il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni għandha tiġi permessa biss sakemm dik id-
donazzjoni tkun tista’ tintradd lura skont il-liġi li ipotetikament tirregola s-suċċessjoni tad-
donatur meta tkun saret l-istess donazzjoni (ara L-Istitut Max Planck għad-Dritt 
Internazzjonali Privat u Komparattiv: Kummenti dwar il-Proposta, p.85).

Emenda 201
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a

Dritt tal-proprjetà

Dan ir-Regolament għandu jkun bla 
ħsara għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Istat fejn 
jinsabu proprjetà immobbli tas-
suċċessjoni jew irreġistrati f’reġistri 
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pubbliċi, li jikkonċernaw l-istabbiliment 
jew it-trażmissjoni ta’ sjieda jew ta’ 
drittijiet reali oħra fir-rigward ta’ tali 
proprjetà tas-suċċessjoni jew tal-
inklużjoni tagħhom f’reġistru pubbliku, u 
dan sakemm is-sjieda tinkiseb permezz ta’ 
att ta’ stabbiliment jew ta’ trażmissjoni 
jew ta’ sentenza tal-qorti, weħidhom jew 
f’konnessjoni mar-reġistrazzjoni 
f’reġistru.

Or. de

Emenda 202
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 a

Id-dritt tal-proprjetà 

Dan ir-Regolament għandu jkun bla 
ħsara għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Istat 
Membru fejn tinsab proprjetà tas-
suċċessjoni, l-aktar f’dak li jirrigwarda 
miżuri li jikkonċernaw l-iskrizzjoni fir-
reġistri pubbliċi tat-trasferimenti tal-
imsemmija proprjetà u l-effetti tal-
imsemmija iskrizzjoni.

Or. fr

Emenda 203
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 imħassar
Applikazzjoni tal-liġi tal-post fejn tinsab 

il-proprjetà
1. Il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni ma 
tipprekludix l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Istat Membru tal-post fejn tinsab il-
proprjetà safejn din il-liġi, għall-
aċċettazzjoni tas-suċċessjoni jew ta’ legat 
jew għar-rinunzja għalihom, tippreskivi 
formalitajiet oħrajn minbarra dawk 
preskritti mil-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni.
2. Il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni ma 
tipprekludix l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Istat Membru tal-post fejn tinsab il-
proprjetà:
(a) meta din tissuġġetta l-
amministrazzjoni u l-likwidazzjoni tas-
suċċessjoni għall-ħatra ta’ amministratur 
jew eżekutur testamentarju minn awtorità 
ta’ dan l-Istat Membru. Il-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni tirregola l-
identifikazzjoni tal-persuni, bħall-
werrieta, il-legatarji, l-eżekuturi 
testamentarji jew l-amministraturi li 
jistgħu jiġu inkarigati bl-amministrazzjoni 
u l-likwidazzjoni tas-suċċessjoni;
(b) meta din tissuġġetta t-trażmissjoni 
definittiva tal-wirt lill-aventi kawżi għall-
ħlas minn qabel tat-taxxi tas-suċċessjoni.

Or. fr

Emenda 204
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – test introduttorju
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni ma 
tipprekludix l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Istat Membru tal-post fejn tinsab il-
proprjetà:

2. Bla ħsara għal-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni, meta l-liġi ta’ Stat Membru
tal-post fejn tinsab il-proprjetà tas-
suċċessjoni teħtieġ il-ħatra ta’ 
amministratur tal-patrimonju jew ta’ 
eżekutur testamentarju, il-liġi ta’ dak l-
Istat Membru għandha tapplika b’rabta 
ma’ dik il-propjetà fir-rigward tal-
kwistjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 205
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni ma 
tipprekludix l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Istat Membru tal-post fejn tinsab il-
proprjetà:

2. Bla ħsara għal-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni, meta l-liġi tal-Istat Membru 
tal-post fejn tinsab il-proprjetà tas-
suċċessjoni teħtieġ il-ħatra ta’ 
amministratur tal-patrimonju jew ta’ 
eżekutur testamentarju, il-liġi ta’ dak l-
Istat Membru għandha tapplika b’rabta 
ma’ dik il-propjetà fir-rigward tal-
kwistjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 206
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta din tissuġġetta l- (a) il-ħatra tal-amministratur jew tal-
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amministrazzjoni u l-likwidazzjoni tas-
suċċessjoni għall-ħatra ta’ amministratur
jew eżekutur testamentarju minn awtorità 
ta’ dan l-Istat Membru. Il-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni tirregola l-
identifikazzjoni tal-persuni, bħall-
werrieta, il-legatarji, l-eżekuturi 
testamentarji jew l-amministraturi li 
jistgħu jiġu inkarigati bl-amministrazzjoni 
u l-likwidazzjoni tas-suċċessjoni;

eżekutur minn awtorità ta’ dak l-Istat 
Membru;

Or. en

Emenda 207
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta din tissuġġetta l-
amministrazzjoni u l-likwidazzjoni tas-
suċċessjoni għall-ħatra ta’ amministratur
jew eżekutur testamentarju minn awtorità 
ta’ dan l-Istat Membru. Il-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni tirregola l-
identifikazzjoni tal-persuni, bħall-
werrieta, il-legatarji, l-eżekuturi 
testamentarji jew l-amministraturi li 
jistgħu jiġu inkarigati bl-amministrazzjoni 
u l-likwidazzjoni tas-suċċessjoni;

(a) il-ħatra tal-amministratur jew tal-
eżekutur minn awtorità ta’ dak l-Istat 
Membru;

Or. en

Emenda 208
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta din tissuġġetta t-trażmissjoni (b) is-setgħat u d-dmirijiet ta’ kwalunkwe 
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definittiva tal-wirt lill-aventi kawżi għall-
ħlas minn qabel tat-taxxi tas-suċċessjoni.

amministratur jew eżekutur maħtur li 
huwa eżerċitabbli b’rabta mal-beni li 
jinsabu f’dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 209
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta din tissuġġetta t-trażmissjoni 
definittiva tal-wirt lill-aventi kawżi għall-
ħlas minn qabel tat-taxxi tas-suċċessjoni.

(b) is-setgħat u d-dmirijiet ta’ kwalunkwe 
amministratur jew eżekutur maħtur li 
huwa eżerċitabbli b’rabta mal-beni li 
jinsabu f’dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 210
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe amministratur jew 
eżekutur maħtur skont dik il-liġi għandu 
jkollu d-dritt ukoll, skont dik il-liġi, biex
iħallas id-djun tal-mejjet, sew jekk ikunu 
f’dak l-Istat Membru u sew jekk ma 
jkunux. Madankollu, l-ordni ta’ prijorità 
għall-ħlas tad-djun kollha għandha tiġi 
ddeterminata f’konformità mal-liġi 
applikabbli għas-suċċessjoni.
F’dak li jirrigwarda l-ħatra ta’ tali 
amministraturi jew eżekuturi, l-awtorità 
tal-Istat Membru kkonċernat għandha 
taħtar il-persuni li ġejjin biex jaġixxu 
f’dik il-kapaċità fl-istess Stat:
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(a) kwalunkwe persuna inkarigata mill-
amministrazzjoni tal-patrimonju minn 
qorti li lilha l-ġuriżdizzjoni tagħha tkun 
tat l-istess karigu b’rabta mas-
suċċessjoni; jew
(b) meta ma tkun inkarigata ebda 
persuna, kwalunkwe persuna intitolata 
bħala werrieta skont il-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni; jew
(c) tali persuni oħra li dik l-awtorità 
għandha taħtar;
Il-ħatriet li jsiru skont il-punt (c) jistgħu 
jsiru biss b’eċċezzjoni u f’każijiet biss fejn 
il-persuni intitolati bħala werrieta skont 
il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni jew 
ikunu insuffiċjenti jew eċċessivi fin-
numru skont il-liġi tal-Istat Membru fejn 
tkun tinsab l-awtorità jew fejn dawn ma 
jkunux jikkwalifikaw bħala 
amministraturi jew eżekuturi għal raġuni 
li tikkonċerna l-politika pubblika (ordre 
public) ta’ dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 211
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn japplika dan il-paragrafu, 
kwalunkwe amministratur jew eżekutur 
maħtur skont dik il-liġi għandu jkollu d-
dritt ukoll, skont dik il-liġi, li jħallas id-
djun tal-mejjet, sew jekk ikunu f’dak l-
Istat Membru u sew jekk ma jkunux. 
Madankollu, l-ordni ta’ prijorità għall-
ħlas tad-djun kollha għandha tiġi 
ddeterminata f’konformità mal-liġi 
applikabbli għas-suċċessjoni.
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Or. en

Emenda 212
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fl-applikazzjoni tal-punt (a) tal-
paragrafu 2, l-awtorità tal-Istat Membru 
kkonċernat għandha taħtar il-persuni li 
ġejjin biex jaġixxu f’dik il-kapaċità fl-
istess Stat:
(a) kwalunkwe persuna inkarigata mill-
amministrazzjoni tal-patrimonju minn 
qorti li lilha l-ġuriżdizzjoni tagħha tkun 
tat l-istess karigu b’rabta mas-
suċċessjoni; jew
(b) meta ma tkun inkarigata ebda 
persuna, kwalunkwe persuna intitolata 
bħala werrieta skont il-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni; jew
(c) tali persuni oħra li dik l-awtorità 
għandha taħtar.

Or. en

Emenda 213
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-ħatriet li jsiru skont il-punt (c) tal-
paragrafu 2b jistgħu jsiru biss 
b’eċċezzjoni u f’każijiet biss fejn il-
persuni intitolati bħala werrieta skont il-
liġi applikabbli għas-suċċessjoni jew 
ikunu insuffiċjenti jew eċċessivi fin-
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numru skont il-liġi tal-Istat Membru fejn 
tkun tinsab l-awtorità jew fejn dawn ma 
jkunux jikkwalifikaw bħala 
amministraturi jew eżekuturi għal raġuni 
li tikkonċerna l-politika pubblika (ordre 
public) ta’ dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 214
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Renvoi (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jintuża t-terminu “renvoi”, f’uniformità mar-Regolament Ruma I u mar-Regolament
Ruma II (ara: L-Istitut Max Planck għad-Dritt Internazzjonali Privat u Komparattiv: 
Kummenti dwar il-Proposta, p. 105)

Emenda 215
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 26 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dan ir-Regolament jippreskrivi l-
applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat, dan ifisser ir-
regoli tad-dritt fis-seħħ f’dan l-Istat ħlief 
għar-regoli tad-dritt internazzjonali privat.

Meta dan ir-Regolament jippreskrivi l-
applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat Membru, dan 
ifisser ir-regoli tad-dritt fis-seħħ f’dan l-
Istat ħlief għar-regoli tad-dritt 
internazzjonali privat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jidher li jagħmel aktar sens li t-terminu “renvoi” jiġi eskluż biss fejn ir-Regolament 
jipprevedi l-applikazzjoni tal-liġi tal-Istat Membru (ara: L-Istitut Max Planck għad-Dritt 
Internazzjonali Privat u Komparattiv: Kummenti dwar il-Proposta, p. 105)

Emenda 216
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, meta l-liġi ta’ Stat terz tkun 
intgħażlet bħala l-liġi applikabbli u meta 
dik il-liġi tirreferi għal-liġi ta’ Stat 
Membru, din tal-aħħar għandha tapplika, 
sakemm il-mejjet ikun għażel il-liġi tal-
Istat terz biex tkun il-liġi li tirregola s-
suċċessjoni tiegħu f’konformità mal-
Artikolu 17.

Or. fr

Emenda 217
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dan ir-Regolament jipprevedi l-
applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat li mhuwiex 
Membru, ir-regoli tad-dritt internazzjonali 
privat ta’ dak l-Istat għandhom japplikaw 
meta dawn jirreferu, f’dak li jirrigwarda 
s-suċċessjoni, għal-liġi ta’ kwalunkwe 
Stat Membru; il-liġi ta’ dak l-Istat 
Membru għandha tapplika ħlief għar-
regoli tad-dritt internazzjonali privat
tiegħu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każijiet fejn ir-Regolament jipprevedi l-applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat li mhuwiex Membru li
d-dritt internazzjonali privat tiegħu jirreferi, f’dak li jirrigwarda s-suċċessjoni, għal-liġi tal-
Istat tal-forum jew għal kwalunkwe Stat Membru ieħor, din ir-referenza għandha tiġi 
aċċettata, u għandha tiġi applikata l-liġi interna tal-Istat Membru msemmija (ara: L-Istitut 
Max Planck għad-Dritt Internazzjonali Privat u Komparattiv: Kummenti dwar il-Proposta, p. 
106)

Emenda 218
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-kontenut tal-paragrafi 1 u
1a, meta l-Artikolu 17, 18, 18a, 18b jew 20 
jipprevedi l-applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat, 
ifisser ir-regoli tal-liġi fis-seħħ f’dak l-
Istat aktar milli ir-regoli tad-dritt 
internazzjonali privat tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tal-għażla tal-liġi mill-mejjet jew fil-każ ta’ regoli tal-kunflitt tal-liġijiet bl-użu ta’
fatturi alternattivi konnessi u filwaqt li l-kwistjoni tiġi soġġetta għal diversi liġijiet 
applikabbli b’mod alternattiv, għandha tapplika l-liġi interna tal-Istat imsemmi (ara: L-Istitut 
Max Planck għad-Dritt Internazzjonali Privat u Komparattiv: Kummenti dwar il-Proposta, p. 
106)

Emenda 219
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, l-applikazzjoni ta’ imħassar
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dispożizzjoni tal-liġi indikata minn dan ir-
Regolament ma tistax tiġi kkunsidrata li 
tmur kontra l-politika pubblika minħabba 
l-unika raġuni li l-modalitajiet tagħha 
dwar is-sehem riżervat tal-wirt huma 
differenti minn dawk fis-seħħ fil-forum.

Or. fr

Emenda 220
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ebda dispożizzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandha tobbliga lill-qrati 
ta’ Stat Membru biex jieħdu deċiżjoni 
dwar is-suċċessjoni fir-rigward tal-
konjuġi li jkunu għadhom ħajjin
minħabba l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fejn ma jkun hemm ebda 
rekwiżit skont il-liġijiet nazzjonali dwar iż-
żwieġ u l-familja ta’ dak l-Istat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jidher opportun li tiġi inkluża regola li tissalvagwarda l-għażliet nazzjonali mat-test inkluż fl-
Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1259/2010 li jimplimenta l-koperazzjoni mtejba fil-
qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u s-separazzjoni legali.

Emenda 221
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ebda dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament 
m’għandha tobbliga lill-qrati ta’ Stat 
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Membru fejn ma jkun hemm ebda tali 
rekwiżit, skont il-liġijiet nazzjonali dwar 
iż-żwieġ u l-familja ta’ dak l-Istat, biex 
wieħed jirrikonoxxi, minħabba l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
deċiżjoni relatata mas-suċċessjoni, li 
tinħareġ fi Stat Membru ieħor, li 
tikkonċerna konjuġi li jkunu għadhom 
ħajjin.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jidher opportun li tiġi inkluża regola li tissalvagwarda l-għażliet nazzjonali mat-test inkluż fl-
Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1259/2010 li jimplimenta l-koperazzjoni mtejba fil-
qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u s-separazzjoni legali. 

Emenda 222
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-atti awtentiċi Ċirkolazzjoni tal-atti awtentiċi

Or. fr

Emenda 223
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 34 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti awtentiċi rċevuti fi Stat Membru 
huma rikonoxxuti fl-Istati Membri l-oħra 
ħlief jekk ikun hemm kontestazzjoni dwar 
il-validità ta’ dawn l-atti skont il-
proċeduri previsti fl-Istat Membru ta’ 
oriġini u bil-kundizzjoni li dan ir-
rikonoxximent ma jkunx kontra l-politika 

L-atti awtentiċi dwar suċċessjoni 
magħmula fi Stat Membru jistgħu 
jiċċirkolaw liberament fl-Istati Membri u 
huma eżentati minn kwalunkwe 
proċedura leġiżlattiva jew minn 
formalitajiet simili. Fl-Istati Membri l-oħra
huma għandhom l-istess effett 
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pubblika tal-Istat Membru li ssirlu t-talba. evidenzjarju daqs l-atti nazzjonali 
tagħhom, iżda mhux aktar milli 
għandhom fl-Istat Membru ta’ oriġini u 
bil-kundizzjoni li dan ma jkunx kontra l-
politika pubblika tal-Istat Membru ta’ 
oriġini.

Or. de

Emenda 224
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 34 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti awtentiċi rċevuti fi Stat Membru 
huma rikonoxxuti fl-Istati Membri l-oħra 
ħlief jekk ikun hemm kontestazzjoni dwar 
il-validità ta’ dawn l-atti skont il-
proċeduri previsti fl-Istat Membru ta’ 
oriġini u bil-kundizzjoni li dan ir-
rikonoxximent ma jkunx kontra l-politika 
pubblika tal-Istat Membru li ssirlu t-talba.

L-atti awtentiċi, li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni sostantiv ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiċċirkolaw 
liberalment fl-Istati Membri u għandu 
jkollhom l-istess effett evidenzjarju li 
jgawdu fl-Istat Membru ta’ oriġini u bil-
kundizzjoni li dan ir-rikonoxximent 
manifestament ma jkunx kontra l-politika 
pubblika dwar l-infurzar tal-Istat Membru 
li ssirlu t-talba.

Or. fr

Emenda 225
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iċ-Ċertifikat jista’ jintuża, b’mod 
partikolari, bħala prova għal wieħed jew 
iżjed mill-elementi speċifiċi li ġejjin:
(a) id-drittijiet ta’ kull persuna msemmija 
bħala werrieta fiċ-Ċertifikat u s-sehem 
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tagħha mill-wirt
(b) l-attribuzzjoni ta’ ċertu oġġett jew 
aktar proprjetà tas-suċċessjoni lill-
persuna jew lill-persuni msemmija bħala 
aventi kawża fiċ-ċertifikat;
(c) is-setgħat tal-persuna msemmija fiċ-
Ċertifikat għall-eżekuzzjoni tat-testment 
jew l-amministrazzjoni tal-wirt.

Or. de

Emenda 226
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-użu taċ-Ċertifikat Ewropew tas-
Suċċessjoni mhuwiex obbligatorju. Iċ-
ċertifikat ma jissostitwixxix il-proċeduri 
interni. Madankollu, l-effetti taċ-ċertifikat 
huma rikonoxxuti bl-istess mod fl-Istat 
Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu 
ħarġuh bis-saħħa ta’ dan il-Kapitolu.

(2) Iċ-ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni 
għandu jitfassal, wara talba tal-persuni 
kkonċernati, f’każijiet b’element 
transkonfinali, bil-ħsieb li dan jintuża fl-
eżerċitar tad-drittijiet ta’ suċċessjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru.

Meta jinħareġ ċertifikat Ewropew tas-
suċċessjoni, dan għandu jissostitwixxi ċ-
ċertifikat intern, u l-effetti tiegħu 
għandhom jiġu rikonoxxuti wkoll fl-Istat 
Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu 
ħarġuh f’konformità ma’ dan il-Kapitolu.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza ċara għal sitwazzjonijiet fejn ikun jeħtieġ li jinħareġ ċertifikat 
Ewropew tas-suċċessjoni. Meta ma jkun hemm ebda element transkonfinali, għandha tkompli 
tapplika l-proċedura nazzjonali.

Emenda 227
Sebastian Valentin Bodu
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fil-każijiet l-oħra kollha, għandu 
jinħareġ ċertifikat nazzjonali tas-
suċċessjoni, u dan għandu jkun irregolat 
bil-liġi tal-Istat Membru individwali 
kkonċernat.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 5.

Emenda 228
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Iċ-ċertifikat jinħareġ fuq l-
applikazzjoni ta’ kull persuna bl-obbligu li 
tipprova l-istat ta’ werriet jew ta’ legatarju 
u s-setgħat tal-eżekuturi testamentarji jew 
tal-amministraturi terzi.

(1) Iċ-ċertifikat jinħareġ fuq l-
applikazzjoni ta’ kull persuna b’interess 
leġittimu li tagħti prova tal-istat ta’ werriet 
jew ta’ legatarju u s-setgħat tal-eżekuturi 
testamentarji jew tal-amministraturi terzi.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni mhuwiex obbligatorju. Isewgi li ma jista’ jiġi impost 
ebda obbligu biex issir applikazzjoni biex jinħareġ wieħed. L-applikant għandu jkollu interess 
leġittimu speċifikat bħala werriet jew legatarju eċċ.

Emenda 229
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
isem/ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta’ 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tal-aħħar 
residenza abitwali tiegħu, id-data u l-post 
tal-mewt tiegħu;

(a) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
isem/ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta’ 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tar-
residenza abitwali tiegħu meta miet, id-
data u l-post tal-mewt tiegħu, u d-data u l-
post tat-twelid tiegħu;

Or. de

Emenda 230
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-applikant għandu jipprova l-eżatezza 
tal-informazzjoni li jipprovdi permezz ta’ 
dokumenti awtentiċi. Fil-każ li dawn id-
dokumenti ma jkunux jistgħu jiġu 
ppreżentati jew jisgħu jiġu biss ippreżentati 
b’diffikultajiet sproporzjonati, huma 
ammessi mezzi oħra ta’ prova.

(2) L-applikant għandu jipprova l-eżatezza 
tal-informazzjoni li jipprovdi permezz ta’ 
dokumenti oriġinali. Fil-każ li dawn id-
dokumenti ma jkunux jistgħu jiġu 
ppreżentati jew jisgħu jiġu biss ippreżentati 
b’diffikultajiet sproporzjonati, huma 
ammessi mezzi oħra ta’ prova.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-prova għandha tingħata permezz ta’ dokument oriġinali; l-att awtentiku huwa tip ta’ 
dokument differenti.

Emenda 231
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-qorti kompetenti għandha tieħu l- 3. L-awtorità kompetenti għandha tieħu l-
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mizuri xierqa biex tivverifika li d-
dikjarazzjonijiet magħmula huma veri. Il-
qorti għandha teħtieġ li dawn id-
dikjarazzjonijiet jsiru taħt ġurament meta 
dan jista’ jsir skont il-liġi interna tagħha.

miżuri xierqa biex tivverifika li d-
dikjarazzjonijiet magħmula huma veri. L-
awtorità kompetenti għandha teħtieġ li 
dawn id-dikjarazzjonijiet isiru taħt 
ġurament, fuq l-unur jew b’mod formali 
ieħor meta u sakemm dan jista’ jsir skont 
il-liġi interna tagħha. Biex dan isir, tista’ 
titlob l-għajnuna ta’ entitajiet oħra 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali.

Or. de

Emenda 232
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni
jinħareġ permezz ta’ formola standard li 
tinsab fl-Anness II.

1. Iċ-Ċertifikat jinħareġ permezz ta’ 
formola standard li tinsab fl-Anness II u, 
kif mitlub mid-dritt tal-awtorità 
kompetenti, abbażi tal-prova nazzjonali 
tal-wirt u b’konnessjoni magħha.

Or. de

Emenda 233
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) Il-kontenut taċ-ċertifikat Ewropew 
tas-suċċessjoni msemmi fis-

subparagrafu 2 fin-natura tiegħu għandu 
jkun obbligatorju, iżda l-Istati Membri 

jistgħu jżidu xi elementi oħra ma’ dak il-
kontenut minimu permessibbli 

f’konformità mal-liġi nazzjonali.
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Minħabba li ċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni jissostitwixxi ċ-ċertifikat nazzjonali, u 
minħabba li l-liġijiet nazzjonali tal-Istat Membru tal-UE jvarjaw f’dak li jirrigwarda ċ-
ċertifikat nazzjonali tas-suċċessjoni, jeħtieġ iċ-ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni jkun fih 
kemm l-elementi Ewropew minimi u dawk obbligatorji, kif ukoll kwalunkwe element 
addizzjonali pervist skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 234
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta’ 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tal-aħħar 
residenza abitwali tiegħu, id-data u l-post 
tal-mewt tiegħu;

(b) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta’ 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tal-aħħar 
residenza abitwali tiegħu tar-residenza
abitwali tiegħu meta miet, id-data u l-post 
tal-mewt tiegħu, u d-data u l-post tat-
twelid tiegħu;

Or. de

Emenda 235
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jekk ikun hemm diversi eredi, is-sehem 
li kull wieħed minnhom hu intitolat għalih 
kif ukoll, jekk ikun il-każ, il-lista tal-
proprjetà jew drittijiet li jmissu lil werriet 
determinat;

(h) jekk ikun hemm diversi eredi, is-sehem 
li kull wieħed minnhom hu intitolat għalih 
kif ukoll, jekk ikun il-każ, il-lista tal-
oġġetti li jmissu lil werriet determinat;

Or. de
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Emenda 236
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-lista tal-proprjetà jew drittijiet dovuti 
lill-legatarji bis-saħħa tal-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni;

(i) il-lista tal-oġġetti dovuti lil-legatarji
bis-saħħa tal-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni;

Or. de

Emenda 237
Diana Wallis

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) fejn japplika, kopja tal-aħħar 
testment tal-mejjet.

Or. en

Emenda 238
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk Stat Membru jkun jeħtieġ
formalitajiet ulterjuri għat-trażmissjoni 
ta’ kuntratti ta’ proprjetà jew drittijiet 
oħra relatati ma’ proprjetà immobbli tas-
suċċessjoni jew fejn dawk il-kuntratti jew 
id-drittijiet reali ikunu rreġistrati f’reġistri 
pubbliċi, iċ-ċertifikat Ewropew tas-
suċċessjoni għandu jindika b’mod ċar 
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dawk il-formalitajiet u, sabiex ikun aktar
faċli għaċ-ċittadini, għandhom jintbagħtu 
lill-portal tal-ġustizzja elettronika għad-
dettalji tekniċi.

L-Istati Membri li jitolbu formalitajiet 
ulterjuri għandhom jibagħtu l-
informazzjoni kollha rilevanti lill-
Kummissjoni sabiex din tkun tista’ 
tippubblikaha fil-portal tal-ġustizzja 
elettronika u titqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

Or. it

Emenda 239
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull persuna li tħallas jew trodd lura 
proprjetà lit-titulari ta’ ċertifikat 
awtorizzat li jwettaq tali atti bis-saħħa taċ-
ċertifikat, għandha titqies meħlusa mill-
obbligu tagħha ħlief jekk tkun taf li l-
kontenut taċ-ċertifikat ma jirriflettix ir-
realtà.

3. Kull persuna li tagħti prestazzjoni lill-
aventi kawża elenkati fiċ-ċertifikat
għandha titqies meħlusa mill-obbligu 
tagħha ħlief jekk tkun taf li l-kontenut taċ-
ċertifikat ma jirriflettix ir-realtà.

Or. de

Emenda 240
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikat jammonta għal titolu validu
għat-traskrizzjoni jew l-iskrizzjoni tal-
akkwist permezz ta’ suċċessjoni fir-reġistri 
pubbliki tal-Istat Membru fejn tinsab il-

5. Iċ-ċertifikat jammonta għal bażi għat-
traskrizzjoni jew l-iskrizzjoni tal-akkwist 
permezz ta’ suċċessjoni fir-reġistri pubbliki 
tal-Istat Membru fejn tinsab il-proprjetà. It-
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proprjetà. It-traskrizzjoni sseħħ skont il-
modalitajiet stabbiliti mil-liġi tal-Istat 
Membru li tirregola ż-żamma tar-reġistru u 
li tagħti lok għall-effetti previsti minnha.

traskrizzjoni sseħħ skont il-modalitajiet 
stabbiliti mil-liġi tal-Istat Membru li 
tirregola ż-żamma tar-reġistru u li tagħti 
lok għall-effetti previsti minnha.

Or. de

Emenda 241
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Minħabba l-kunsiderazzjonijiet ta’ 
interess pubbliku, il-qrati fl-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu japplikaw l-
eċċezzjoni tal-politika pubblika biex 
jirrifjutaw li jirrikonoxxu jew jinfurzaw 
iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni 
mfassal fi Stat Membru ieħor.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regola li għandha tiddaħħal sabiex ikun hemm konsistenza mal-Premessa 24, li tidher li 
toffri l-possibilità li jiġi rifjutat ir-rikonoxximent jew l-infurzar b’rabta maċ-Ċertifikat 
Ewropew tas-Suċċessjoni wkoll.

Emenda 242
Tadeusz Zwiefka

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-regolament m’għandux effett fuq 
l-applikazzjoni tal-konvenzjonijiet 
bilaterali jew multilaterali li Stat Membru 
wieħed jew diversi Stati Membri jkunu 
jagħmlu parti minnhom meta jiġi adottat 
dan ir-Regolament u li jirrigwardaw oqsma 

1. Dan ir-regolament m’għandux effett fuq 
l-applikazzjoni tal-konvenzjonijiet 
bilaterali jew multilaterali li Stat Membru 
wieħed jew diversi Stati Membri jkunu 
jagħmlu parti minnhom meta jiġi adottat 
dan ir-Regolament u li jirrigwardaw oqsma 
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rregolati minn dan ir-Regolament, bla 
ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri bis-
saħħa tal-Artikolu 307 tat-Trattat.

rregolati minn dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 243
Tadeusz Zwiefka

Proposta għal regolament
Artikolu 45 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45a

Informazzjoni li titqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Qorti u għall-Awtorità

1. Meta jiġi stabbilit l-istatus legali tal-
proprjetà immobbli, li tagħmel parti mill-
patrimonju u li tkun tinsab fi Stat li 
mhuwiex dak li għandu qorti 
b’ġuriżdizzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Kapitolu II ta’ dan ir-Regolament jew 
ta’ kwalunkwe awtorità oħra li titratta l-
kwistjoni tas-suċċessjoni, dik il-qorti jew 
l-awtorità għandha tikkunsidra l-
informazzjoni li hemm fir-reġistru tal-
artijiet għal-lokalità li fiha hija rreġistrata 
l-proprjetà.
2. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru
għandha, meta tintalab tagħmel dan, 
tipprovdi lill-qrati u lil awtoritajiet oħra 
ta’ Stat Membru ieħor, informazzjoni mir-
reġistru tal-artijiet, jekk tali informazzjoni 
tista’ tiġi prevista għall-finijiet tal-
proċedimenti ta’ kwistjonijiet ta’ 
suċċessjoni skont il-liġi nazzjonali.

Or. en
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Emenda 244
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta, qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-mejjet ikun għażel il-
liġi applikabbli għas-suċċessjoni tiegħu, 
din l-għażla titqies valida safejn tissodisfa 
l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 17.

2. Meta, qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, inkluż il-perjodu ta’ 
qabel id-dħul fis-seħħ, il-mejjet ikun 
għażel il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni 
tiegħu, din l-għażla titqies valida anki 
f’dan il-każ sa fejn tissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 17.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal kull bon fini u biex jiġi eskluż kwalunkwe diżgwid, għandu jiġi ċċarat li dawn ir-regoli 
japplikaw anki għall-perjodu ta’ qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament. 

Emenda 245
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta, qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-partijiet f’patt ta’ 
suċċessjoni, kienu għażlu l-liġi applikabbli 
għal dan il-patt, din l-għażla titqies valida 
safejn tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati 
fl-Artikolu 18.

3. Meta, qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, inkluż il-perjodu ta’ 
qabel id-dħul fis-seħħ, il-persuni involuti
f’patt ta’ suċċessjoni, kienu għażlu l-liġi 
applikabbli għal dan il-patt, din l-għażla 
titqies valida anki f’dan il-każ sa fejn
tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 18.

Or. de


