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Alteração 9
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em 22 de Dezembro de 2000, o 
Conselho adoptou o Regulamento (CE) n.º 
44/2001 relativo à competência judiciária, 
ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial, que 
veio substituir a Convenção de Bruxelas, 
no que se refere ao território da União, nas 
relações entre todos os Estados-Membros, 
com excepção da Dinamarca. Pela Decisão 
2006/325 do Conselho, de 27 de Abril de 
2006, a União celebrou um acordo com a 
Dinamarca que assegura a aplicação do 
disposto no Regulamento n.º 44/2001 neste 
país. A Convenção de Lugano de 1988 foi 
revista pela Convenção de Lugano sobre a 
competência judiciária, o reconhecimento e 
a execução de decisões em matéria civil e 
comercial, celebrada em 30 de Outubro de 
2007 entre a União, a Dinamarca e os 
Estados da EFTA. Deve ser assegurada a 
continuidade da interpretação das referidas 
convenções e do presente regulamento.

(8) Em 22 de Dezembro de 2000, o 
Conselho adoptou o Regulamento (CE) n.º 
44/2001 relativo à competência judiciária, 
ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial, que 
veio substituir a Convenção de Bruxelas, 
no que se refere ao território da União, nas 
relações entre todos os Estados-Membros, 
com excepção da Dinamarca. O presente 
regulamento cria o Título Executivo 
Europeu para créditos não contestados, a 
fim de assegurar, mediante a criação de 
normas mínimas, a livre circulação de 
decisões, transacções judiciais e 
instrumentos autênticos em todos os 
Estados-Membros, sem necessidade de 
efectuar quaisquer procedimentos 
intermédios no Estado-Membro de 
execução previamente ao reconhecimento 
e à execução. Pela Decisão 2006/325 do 
Conselho, de 27 de Abril de 2006, a União 
celebrou um acordo com a Dinamarca que 
assegura a aplicação do disposto no 
Regulamento n.º 44/2001 neste país. A 
Convenção de Lugano de 1988 foi revista 
pela Convenção de Lugano sobre a 
competência judiciária, o reconhecimento e 
a execução de decisões em matéria civil e 
comercial, celebrada em 30 de Outubro de 
2007 entre a União, a Dinamarca e os 
Estados da EFTA. Deve ser assegurada a 
continuidade da interpretação das referidas 
convenções e do presente regulamento.

Or. lt
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Alteração 10
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 - última frase

Texto da Comissão Alteração

a presente disposição só se aplica quando 
se alegue que o requerido tem direito sobre 
a carga ou sobre o frete ou que tinha tal 
direito no momento daquela assistência ou 
daquele salvamento.

a presente disposição só se aplica quando 
se alegue que o requerido tem direito de 
propriedade sobre a carga ou sobre o frete 
ou que tinha tal direito no momento 
daquela assistência ou daquele salvamento.

Or. lt

Alteração 11
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No tribunal do lugar onde ou a partir do 
qual o trabalhador efectua habitualmente 
o seu trabalho ou no tribunal do lugar 
onde efectuou mais recentemente o seu 
trabalho; ou

a) No tribunal do local de trabalho 
permanente do trabalhador; ou 

Or. lt

Alteração 12
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No tribunal do lugar onde ou a partir do 
qual  o trabalhador efectua habitualmente
o seu trabalho ou no tribunal do lugar 
onde efectuou mais recentemente o seu 

a) No tribunal do lugar onde ou a partir do 
qual o trabalhador efectuou o seu trabalho 
ou onde está ou esteve empregado; ou
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trabalho; ou

Or. de

Alteração 13
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se for possível optar entre vários 
tribunais, o trabalhador escolhe o 
tribunal.

Or. de

Alteração 14
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No caso dos processos judiciais 
relativos a greves ocorridas num 
determinado Estado-Membro, os tribunais 
do Estado-Membro em questão serão 
competentes para decidir;

Or. en

Justificação

De acordo com o considerando 7 de Roma II deverá haver coerência entre os instrumentos de 
direito comunitário que regulam o direito aplicável e a competência. Deve ser introduzido no 
Regulamento Bruxelas I uma competência que corresponda ao artigo 9.º de Roma II, a fim de 
evitar o "forum shopping". No caso de vários réus (greve), uma sociedade pode ainda 
escolher a competência que lhe pareça mais favorável aos seus interesses, o que não é 
coerente com os objectivos de Bruxelas I.
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Alteração 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em matéria contratual relativa a um 
contrato individual de trabalho, se um 
trabalhador tiver domicílio num 
Estado-Membro mas trabalhar 
normalmente noutro Estado-Membro 
diferente daquele onde a entidade 
patronal tem efectivamente a sua sede, os 
tribunais do Estado-Membro onde a 
entidade patronal tem a sua sede.

Or. nl

Alteração 16
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Uma decisão não deve ser reconhecida: Suprimido
1. Se o reconhecimento for 
manifestamente contrário à ordem 
pública do Estado-Membro requerido;
2. Se o acto que iniciou a instância, ou 
acto equivalente, não tiver sido 
comunicado ou notificado ao requerido 
revel, em tempo útil e de modo a 
permitir-lhe preparar a defesa, a menos 
que o requerido não tenha feito 
diligências para contestar a decisão, 
embora tendo a possibilidade de o fazer;
3. Se for inconciliável com outra decisão 
proferida quanto às mesmas partes no 
Estado-Membro requerido;
4. Se for inconciliável com outra 
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anteriormente proferida noutro 
Estado-Membro ou num Estado terceiro 
entre as mesmas partes, em acção com o 
mesmo pedido e a mesma causa de pedir, 
desde que a decisão proferida 
anteriormente reúna as condições 
necessárias para ser reconhecida no 
Estado-Membro requerido;

Or. lt


