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Pakeitimas 9
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2000 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė 
Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo, kuris santykiuose su visomis 
valstybėmis narėmis, išskyrus Daniją, 
Sąjungos teritorijoje pakeitė Briuselio 
konvenciją. 2006 m. balandžio 27 d. 
Tarybos sprendimu 2006/325/EB Sąjunga 
ir Danija sudarė susitarimą, kuriuo 
užtikrinamas Reglamento Nr. 44/2001 
nuostatų taikymas Danijoje. 1988 m. 
Lugano konvencija buvo pakeista Lugano 
konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo ir vykdymo, kurią 2007 m. 
spalio 30 d. pasirašė Sąjunga, Danija ir 
ELPA valstybės. Turėtų būti užtikrintas tų 
konvencijų ir šio reglamento aiškinimo 
nuoseklumas.

(8) 2000 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė 
Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo, kuris santykiuose su visomis 
valstybėmis narėmis, išskyrus Daniją, 
Sąjungos teritorijoje pakeitė Briuselio 
konvenciją. Šis reglamentas sukūrė 
neginčytinų reikalavimų Europos 
vykdomąjį raštą, kad nustačius 
minimalius reikalavimus teismo 
sprendimai, susitarimai ir autentiški 
dokumentai galėtų laisvai judėti visose 
valstybėse narėse, iki pripažinimo ir 
sprendimo vykdymo neatliekant tarpinių 
procedūrų valstybėje narėje, kurioje turi 
būti vykdomas sprendimas. 2006 m. 
balandžio 27 d. Tarybos sprendimu 
2006/325/EB Sąjunga ir Danija sudarė 
susitarimą, kuriuo užtikrinamas 
Reglamento Nr. 44/2001 nuostatų taikymas 
Danijoje. 1988 m. Lugano konvencija buvo 
pakeista Lugano konvencija dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo, kurią 2007 m. spalio 30 d. 
pasirašė Sąjunga, Danija ir ELPA 
valstybės. Turėtų būti užtikrintas tų 
konvencijų ir šio reglamento aiškinimo 
nuoseklumas.

Or. lt

Pakeitimas 10
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 punkto paskutinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad ši nuostata yra taikoma tik 
pareiškus, kad atsakovui priklauso dalis 
krovinio arba frachto arba kad jo dalis 
atsakovui priklausė išgelbėjimo metu.

su sąlyga, kad ši nuostata yra taikoma tik 
pareiškus, kad atsakovui nuosavybės teise
priklauso dalis krovinio arba frachto arba 
kad jo dalis atsakovui priklausė 
išgelbėjimo metu.

Or. lt

Pakeitimas 11
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vietos, kurioje arba iš kurios 
darbuotojas paprastai atlieka savo darbą, 
teismuose arba paskutinės tokios darbo 
vietos teismuose; arba

a) nuolatinės darbuotojo darbo vietos 
teismuose; arba 

Or. lt

Pakeitimas 12
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vietos, kurioje arba iš kurios darbuotojas 
paprastai atlieka savo darbą, teismuose 
arba paskutinės tokios darbo vietos 
teismuose; arba

a) vietos, kurioje arba iš kurios darbuotojas 
atlikdavo savo darbą, teismuose arba darbo 
vietos, kurią jis užima arba užėmė, 
teismuose; arba

Or. de
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Pakeitimas 13
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai kompetentingi keli teismai, 
darbuotojas gali pasirinkti vieną iš jų.

Or. de

Pakeitimas 14
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 punkto aa papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) teismo procesuose, susijusiuose su 
kolektyviniais veiksmais tam tikroje 
valstybėje narėje, jurisdikcija priklauso 
tos valstybės narės teismams;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Reglamento Roma II 7 konstatuojamąja dalimi, Bendrijos teisės priemonės, 
kuriomis reglamentuojama taikytina teisė ir teismo jurisdikcija, turėtų būti nuoseklios. Norint 
išvengti palankiausio teismo ieškojimo, į Briuselio I reglamentą turėtų būti įtraukta 
jurisdikcija, atitinkanti Romos II reglamento 9 straipsnio nuostatas. Kai esama daugiau 
atsakovų (kolektyviniai veiksmai), įmonė ir toliau gali pasirinkti teismo jurisdikciją, kuri 
atrodo palankesnė jos interesams, o tai neatitinka Briuselio I reglamento tikslų.

Pakeitimas 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. teismo procesuose, kuriuose 
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nagrinėjamos atskiros darbo sutartys ir 
darbuotojas yra vienos valstybės narės 
gyventojas ir paprastai atlieka savo darbą 
kitos valstybės narės, kuri nėra valstybė 
narė, kurioje darbdavys tuo metu yra 
įsisteigęs, teritorijoje,– tos valstybės narės, 
kurioje darbdavys įsisteigęs, teismai; 

Or. nl

Pakeitimas 16
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teismo sprendimas nėra pripažįstamas: Išbraukta.
1. jei toks pripažinimas yra aiškiai 
prieštaraujantis valstybės narės, kurioje 
siekiama jį pripažinti, viešajai tvarkai 
(ordre public);
2. jei jis buvo priimtas atsakovui 
nedalyvaujant procese ir jei atsakovas 
negavo laiku ir tinkamu būdu bylos 
iškėlimo arba lygiaverčio dokumento, kad 
galėtų pasirengti gynybai, išskyrus, jei 
atsakovas nesiėmė veiksmų apskųsti tokį 
sprendimą, kai tai jam buvo įmanoma 
padaryti;
3.  jei jis yra nesuderinamas su 
sprendimu, priimtu dėl ginčo tarp tų pačių 
šalių valstybėje narėje, kurioje prašoma 
pripažinti teismo sprendimą;
4. jei jis yra nesuderinamas su anksčiau 
kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje 
valstybėje priimtu teismo sprendimu dėl 
ieškinio tuo pačiu pagrindu tarp tų pačių 
šalių su sąlyga, kad ankstesnis 
sprendimas atitinka sprendimų 
pripažinimo sąlygas valstybėje narėje, 
kurioje prašoma pripažinti teismo 
sprendimą.

Or. lt
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