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Módosítás 9
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2000. december 22-én a Tanács 
elfogadta a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK 
rendeletet, amely az Unió területén –, 
Dánia kivételével – valamennyi tagállam 
egymás közötti viszonylatában a Brüsszeli 
Egyezmény helyébe lépett. A 2006. április 
27-i 2006/325/EK tanácsi határozattal az 
Unió megállapodást kötött Dániával a 
44/2001/EK rendelet Dániában történő 
alkalmazásának biztosításáról. A polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, az Unió, Dánia és az 
EFTA-államok által 2007. október 30-án 
megkötött luganói egyezmény 
felülvizsgálta az 1988. évi luganói 
egyezményt. Biztosítani kell ezen 
egyezmények és e rendelet értelmezésének 
folytonosságát.

(8) 2000. december 22-én a Tanács 
elfogadta a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK 
rendeletet, amely az Unió területén –, 
Dánia kivételével – valamennyi tagállam 
egymás közötti viszonylatában a Brüsszeli 
Egyezmény helyébe lépett. E rendelet 
létrehozza a nem vitatott követelésekre 
vonatkozó európai végrehajtható okiratot 
annak érdekében, hogy 
minimumszabályok megállapítása révén 
lehetővé váljon a határozatok, bírósági 
egyezségek és közokiratok szabad 
mozgása a tagállamok között anélkül, 
hogy a végrehajtás szerinti tagállamban 
az elismerést és a végrehajtást megelőzően 
bármely közbenső eljárás meghozatalára 
lenne szükség. A 2006. április 27-i 
2006/325/EK tanácsi határozattal az Unió 
megállapodást kötött Dániával a 
44/2001/EK rendelet Dániában történő 
alkalmazásának biztosításáról. A polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, az Unió, Dánia és az 
EFTA-államok által 2007. október 30-án 
megkötött luganói egyezmény 
felülvizsgálta az 1988. évi luganói 
egyezményt. Biztosítani kell ezen 
egyezmények és e rendelet értelmezésének 
folytonosságát.

Or. lt
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Módosítás 10
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 pont – záró mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e rendelkezés azonban csak abban az 
esetben alkalmazható, ha azt állítják, hogy 
az alperes a rakományon vagy a fuvardíj 
iránti követelésen érdekeltséggel 
rendelkezik, vagy a mentés időpontjában 
rendelkezett.

e rendelkezés azonban csak abban az 
esetben alkalmazható, ha azt állítják, hogy 
az alperes a rakományon vagy a fuvardíj 
iránti követelésen tulajdonjoggal
rendelkezik, vagy a mentés időpontjában 
rendelkezett.

Or. lt

Módosítás 11
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkavállaló szokásos vagy legutóbbi 
szokásos munkavégzési helyének 
bíróságai előtt; vagy

a) a munkavállaló állandó munkahelye 
szerinti bíróság előtt; vagy 

Or. lt

Módosítás 12
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkavállaló szokásos vagy legutóbbi 
szokásos munkavégzési helyének bíróságai
előtt; vagy

a) munkavállaló munkavégzési, illetve 
jelenlegi vagy korábbi alkalmazási
helyének bírósága előtt; vagy

Or. de
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Módosítás 13
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben több bíróság is szóba 
jöhet, ezek közül a munkavállaló választ.

Or. de

Módosítás 14
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 pont – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szervezett fellépésre vonatkozó jogi 
eljárások esetén azon tagállam bíróságai 
rendelkeznek joghatósággal, amelyben a 
fellépésre sor került;

Or. en

Indokolás

A Róma II. rendelet 7. preambulumbekezdése szerint biztosítani kell az alkalmazandó jogot és 
a bíróság joghatóságát szabályozó közösségi jogi eszközök összhangját. A Róma II. rendelet 
9. cikke szerinti joghatóságot a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának 
elkerülése érdekében be kell vezetni a Brüsszel I. rendeletbe. Több alperes (szervezett 
fellépés) esetén a vállalat még mindig dönthet úgy, hogy a saját érdekei alapján számára 
kedvezőbbnek tűnő bíróság joghatóságát választja, ami azonban nincs összhangban a 
Brüsszel I. rendelet célkitűzéseivel.

Módosítás 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. az egyedi munkaszerződéssel 
kapcsolatos ügyekben, amennyiben a 
munkavállaló egy adott tagállamban 
lakóhellyel rendelkezik, de szokásos 
munkavégzési helye a munkaadó 
tényleges székhelyétől eltérő tagállamban 
van, akkor annak a tagállamnak a 
bírósága rendelkezik joghatósággal, 
amelyben a munkaadó székhelye van;

Or. nl

Módosítás 16
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
48. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozat nem ismerhető el, 
amennyiben:

törölve

1. az ilyen elismerés nyilvánvalóan 
ellentétes annak a tagállamnak a 
közrendjével (ordre public), ahol az 
elismerést kérik;
2. a határozatot az alperes távollétében 
hozták, amennyiben az eljárást megindító 
iratot vagy azzal egyenértékű iratot nem 
kézbesítették az alperes részére megfelelő 
időben ahhoz, hogy védelméről 
gondoskodhasson, kivéve, ha az alperes 
elmulasztotta a határozatot megtámadó 
eljárás kezdeményezését, annak ellenére, 
hogy lehetősége lett volna rá;
3. összeegyeztethetetlen az azonos felek 
közötti jogvitában abban a tagállamban 
hozott határozattal, amelyben az 
elismerést kérik;
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4. összeegyeztethetetlen más tagállamban 
vagy harmadik államban, azonos 
jogalapból származó, azonos felek közötti 
eljárásban hozott korábbi határozattal, 
feltéve, hogy a korábbi határozat eleget 
tesz az elismerés feltételeinek abban a  
tagállamban,  ahol az elismerést kérik.

Or. lt


