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Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La 22 decembrie 2000, Consiliul a 
adoptat Regulamentul (CE) nr. 44/2001 
privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială, care a înlocuit 
Convenția de la Bruxelles în ceea ce 
privește teritoriul Uniunii și între toate 
statele membre, cu excepția Danemarcei. 
Prin Decizia 2006/325/CE a Consiliului din 
27 aprilie 2006, Uniunea a încheiat un 
acord cu Danemarca care asigură aplicarea 
în Danemarca a dispozițiilor 
Regulamentului nr. 44/2001. Convenția de 
la Lugano din 1988 a fost revizuită prin 
Convenția de la Lugano privind 
competența judiciară și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială, 
încheiată la 30 octombrie 2007 între 
Uniune, Danemarca și statele AELS. Ar 
trebui asigurată continuitatea în ceea ce 
privește interpretarea acestor convenții și a 
regulamentului.

(8) La 22 decembrie 2000, Consiliul a 
adoptat Regulamentul (CE) nr. 44/2001 
privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială, care a înlocuit 
Convenția de la Bruxelles în ceea ce 
privește teritoriul Uniunii și între toate 
statele membre, cu excepția Danemarcei. 
Acest regulament a introdus un titlu 
executoriu pentru creanțele necontestate 
pentru a permite libera circulație a 
hotărârilor, a tranzacțiilor judiciare și a 
documentelor autentificate în toate statele 
membre prin stabilirea de cerințe minime, 
fără a mai fi necesare alte proceduri 
intermediare în statul de aplicare, 
anterior recunoașterii și aplicării lor. Prin 
Decizia 2006/325/CE a Consiliului din 27 
aprilie 2006, Uniunea a încheiat un acord 
cu Danemarca care asigură aplicarea în 
Danemarca a dispozițiilor Regulamentului 
nr. 44/2001. Convenția de la Lugano din 
1988 a fost revizuită prin Convenția de la 
Lugano privind competența judiciară și 
executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială, încheiată la 30 octombrie 2007 
între Uniune, Danemarca și statele AELS. 
Ar trebui asigurată continuitatea în ceea ce 
privește interpretarea acestor convenții și a 
regulamentului.

Or. lt

Amendamentul 10
Rolandas Paksas
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Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 7 – ultima teză 

Textul propus de Comisie Amendamentul

cu condiția ca această dispoziție să se 
aplice numai în cazul în care se pretinde că 
pârâtul are sau a avut un drept asupra 
încărcăturii sau mărfii în momentul 
operațiunii de salvare sau de asistență.

cu condiția ca această dispoziție să se 
aplice numai în cazul în care se pretinde că 
pârâtul are sau a avut un drept de 
proprietate asupra încărcăturii sau mărfii în 
momentul operațiunii de salvare sau de 
asistență.

Or. lt

Amendamentul 11
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 19 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea instanțelor de la locul în care 
sau din care  angajatul își desfășoară în 
mod obișnuit activitatea sau înaintea 
instanțelor din ultimul loc în care acesta 
și-a desfășurat activitatea sau

(a) înaintea instanțelor de la locul
permanent de muncă al angajatului sau 

Or. lt

Amendamentul 12
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 19 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea instanțelor de la locul în care 
sau din care  angajatul își desfășoară în 
mod obișnuit activitatea sau înaintea 
instanțelor din ultimul loc în care acesta
și-a desfășurat activitatea sau

(a) înaintea instanțelor de la locul în care 
sau din care  angajatul și-a desfășurat 
activitatea sau unde a fost sau este angajat 
sau
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Or. de

Amendamentul 13
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 19 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care mai multe instanțe 
au jurisdicție, angajatul alege dintre 
acestea.

Or. de

Amendamentul 14
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 22 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în procedurile privind acțiunile în 
justiție în domeniul dreptului muncii 
dintr-un anumit stat membru, au 
jurisdicție instanțele din acel stat;

Or. en

Justificare

În conformitate cu considerentul 7 din Regulamentul Roma II, trebuie să existe o coerență 
între instrumentele de drept comunitar care reglementează legea aplicabilă și jurisdicția 
instanțelor. Pentru a evita posibilitatea alegerii instanței, în Regulamentul Bruxelles I trebuie 
introdusă o jurisdicție similară celei prevăzute la articolul 9 din Regulamentul Roma II. În 
cazul mai multor pârâți (în contextul unei acțiuni revendicative), o societate poate încă alege 
jurisdicția pe care o consideră mai favorabilă intereselor sale, ceea ce nu corespunde 
obiectivelor Regulamentului Bruxelles I.

Amendamentul 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders
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Propunere de regulament
Articolul 22 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. în ceea ce privește cauzele având ca 
obiect contracte individuale de muncă, în 
cazul în care un angajat are reședința 
într-un stat membru și își desfășoară 
activitatea în mod obișnuit într-un alt stat 
membru decât cel în care angajatorul își 
are de fapt sediul: instanțele din statul 
membru în care își are sediul angajatorul;

Or. nl

Amendamentul 16
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

O hotărâre nu este recunoscută: eliminat
1. dacă recunoașterea este vădit contrară 
ordinii publice a statului membru 
solicitat;
2. dacă actul de sesizare a instanței sau 
un alt act echivalent nu a fost comunicat 
sau notificat pârâtului, care nu s-a 
înfățișat în timp util și într-o manieră care 
să îi permită acestuia să își pregătească 
apărarea, dacă pârâtul nu a introdus o 
acțiune împotriva hotărârii atunci când a 
avut posibilitatea să o facă;
3. dacă aceasta este ireconciliabilă cu o 
hotărâre pronunțată într-un litigiu între 
aceleași părți în statul membru solicitat;
4. dacă aceasta este ireconciliabilă cu o 
hotărâre pronunțată anterior într-un alt 
stat membru sau într-un stat terț între 
aceleași părți într-o cauză având același 
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obiect și aceeași cauză, cu condiția ca 
hotărârea pronunțată anterior să 
întrunească condițiile necesare pentru a fi 
recunoscută în statul membru solicitat.

Or. lt


