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Pozměňovací návrh 9
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Rada dne 22. prosince 2000 přijala 
nařízení (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanských a obchodních věcech, které 
nahradilo Bruselskou úmluvu na území 
Unie a mezi všemi členskými státy, s 
výjimkou Dánska. Unie uzavřela 
rozhodnutím 2006/325/ES ze dne 27. 
dubna 2006 dohodu s Dánskem, jež 
zajišťuje uplatňování pravidel obsažených 
v nařízení č. 44/2001 v Dánsku. Luganská 
úmluva z roku 1988 byla pozměněna 
Luganskou úmluvou o příslušnosti 
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanských a obchodních věcech, 
uzavřenou dne 30. října 2007 mezi Unií, 
Dánskem a státy ESVO. Měla by být 
zajištěna kontinuita ve výkladu těchto 
úmluv a tohoto nařízení.

(8) Rada dne 22. prosince 2000 přijala 
nařízení (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanských a obchodních věcech, které 
nahradilo Bruselskou úmluvu na území
Unie a mezi všemi členskými státy, s 
výjimkou Dánska. Tímto nařízením byl 
zaveden evropský exekuční titul pro 
nesporné nároky, aby byl prostřednictvím 
stanovení minimálních norem umožněn 
volný oběh rozhodnutí, soudních smírů a 
úředních listin ve všech členských státech, 
aniž by se v členském státě výkonu musela 
před uznáním a výkonem konat 
zprostředkující řízení, Unie uzavřela 
rozhodnutím 2006/325/ES ze dne 27. 
dubna 2006 dohodu s Dánskem, jež 
zajišťuje uplatňování pravidel obsažených 
v nařízení č. 44/2001 v Dánsku. Luganská 
úmluva z roku 1988 byla pozměněna 
Luganskou úmluvou o příslušnosti 
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanských a obchodních věcech, 
uzavřenou dne 30. října 2007 mezi Unií, 
Dánskem a státy ESVO. Měla by být 
zajištěna kontinuita ve výkladu těchto 
úmluv a tohoto nařízení.

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
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Čl. 5 – bod 7 – závěrečná věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

toto ustanovení se použije pouze tehdy, 
pokud je tvrzeno, že žalovaný má práva 
k nákladu nebo zboží nebo tato práva měl 
v době poskytnutí pomoci nebo záchrany.

toto ustanovení se použije pouze tehdy, 
pokud je tvrzeno, že žalovaný má 
vlastnická práva k nákladu nebo zboží 
nebo tato práva měl v době poskytnutí 
pomoci nebo záchrany.

Or. lt

Pozměňovací návrh 11
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 19 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u soudu místa, kde nebo odkud
zaměstnanec obvykle vykonává svou 
práci, nebo u soudu místa, kde svou práci 
obvykle vykonával naposledy, nebo

a) u soudu stálého místa pracoviště 
zaměstnance, nebo 

Or. lt

Pozměňovací návrh 12
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 19 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u soudu místa, kde nebo odkud
zaměstnanec obvykle vykonává svou práci, 
nebo u soudu místa, kde svou práci 
obvykle vykonával naposledy, nebo

a) u soudu místa, kde nebo odkud
zaměstnanec vykonával svou práci, nebo 
u soudu místa, kde je či byl zaměstnán, 
nebo

Or. de
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Pozměňovací návrh 13
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 19 – bod 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Pokud přichází v úvahu několik sídel 
soudu, zvolí si sídlo zaměstnanec.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 22 – bod 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) pro soudní řízení týkající se 
protestních akcí zaměstnanců 
uskutečněných v určitém členském státě, 
jsou příslušné soudy tohoto členského 
státu;

Or. en

Odůvodnění

Podle bodu odůvodnění 7 nařízení Řím II by měly být v  vzájemném souladu nástroje, jejichž 
předmětem je rozhodné právo a soudní příslušnost. Aby nedocházelo k „forum shoppingu“, 
měla by být příslušnost, jež odpovídá článku 9 nařízení Řím II, zavedena také do nařízení 
Brusel I. Podniky mají v případě většího počtu žalovaných (v případě protestních akcí 
zaměstnanců) stále možnost zvolit si soudní příslušnost, která je pro jejich zájmy 
nejvýhodnější, což ovšem není v souladu s cíli nařízení Brusel I.

Pozměňovací návrh 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Návrh nařízení
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Čl. 22 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. pro nároky vyplývající z individuální 
pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec, 
který má bydliště v jednom členském státě,
svou práci obvykle vykonává na území 
jiného členského státu než státu, v němž je 
zaměstnavatel skutečně usazen: soudy 
členského státu, v němž je zaměstnavatel 
usazen:

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Článek 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí se neuzná, vypouští se
1. je-li takové uznání zjevně v rozporu 
s veřejným pořádkem členského státu, 
v němž se o uznání žádá;
2. jestliže žalovanému, v jehož 
nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, 
nebyl doručen návrh na zahájení řízení 
nebo jiná rovnocenná písemnost 
v dostatečném časovém předstihu 
a takovým způsobem, který mu umožňuje 
přípravu na jednání před soudem, ledaže 
žalovaný nevyužil žádný opravný 
prostředek proti rozhodnutí, i když k tomu 
měl možnost;
3. je-li neslučitelné s rozhodnutím 
vydaným v řízení mezi týmiž stranami 
v členském státě, v němž se o uznání žádá;
4. je-li neslučitelné s dřívějším 
rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném 
členském státě nebo ve třetí zemi v řízení 
mezi týmiž stranami a pro tentýž nárok, 



AM\877560CS.doc 7/7 PE472.261v01-00

CS

pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje 
podmínky nezbytné pro uznání v členském 
státě, v němž se o uznání žádá.

Or. lt


