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Amendamentul 1
Evelyn Regner, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Acordul interinstituțional din 
28 noiembrie 20011 prevede utilizarea 
tehnicii de reformare pentru actele 
modificate frecvent, lucru care nu s-a 
aplicat în cazul Regulamentului (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 
2000; în aceste cazuri, utilizarea tehnicii 
de reformare reprezintă o limitare 
nejustificată a drepturilor de codecizie ale 
Parlamentului European; 
__________________
1Acordul interinstituțional din 28 
noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a 
actelor legislative, JO C 077, 28.3.2002, p. 
1.

Or. en

Amendamentul 2
Evelyn Regner, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, la nivel european, în materie 
de drept internațional privat, există o 
preocupare majoră legată de prevenirea 
căutării instanței celei mai favorabile – în 
special atunci când aceasta s-ar putea 
produce în detrimentul părții mai 
vulnerabile, cum sunt, în special, 
angajații – și de asigurarea celui mai 
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ridicat nivel de predictibilitate în materie 
de competență judiciară;

Or. en

Amendamentul 3
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât, în principiu, competența 
judiciară ar trebui să-i aparțină instanței 
celei mai strâns legate de cauza unei 
acțiuni; în special cu privire la acțiunile 
sindicale, competența judiciară ar trebui 
să aparțină instanțelor statului membru în 
care este sau a fost intentată acțiunea 
sindicală;

Or. en

Amendamentul 4
Evelyn Regner, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de obiectivul legat de protecția 
angajaților formulat în normele actuale 
privind competența judiciară;

1. ia act de faptul că unul dintre 
principiile de bază ale dreptului privat 
internațional este protecția părții celei mai 
vulnerabile și că obiectivul legat de 
protecția angajaților este formulat în 
normele actuale privind competența 
judiciară;

Or. en
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Amendamentul 5
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de obiectivul legat de protecția 
angajaților formulat în normele actuale 
privind competența judiciară;

1. ia act de obiectivul legat de protecția 
angajaților formulat în normele actuale 
privind competența judiciară, angajații 
reprezentând partea cea mai vulnerabilă;

Or. et

Amendamentul 6
Evelyn Regner, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că angajații sunt, în 
general, bine protejați prin norme privind 
competența judiciară în domeniul ocupării 
forței de muncă;

2. ia act de faptul că angajații sunt, în 
general, bine protejați prin norme privind 
competența judiciară în domeniul ocupării 
forței de muncă prin competența exclusivă 
a instanțelor stabilită în Regulamentul 
Bruxelles I;

Or. en

Amendamentul 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. cere o îmbunătățire a normelor privind 
competența judiciară aplicabile
procedurilor care au ca obiect contractele
individuale de muncă;

3. cere o îmbunătățire a normelor europene
privind competența judiciară în domeniul 
ocupării forței de muncă aplicabile
acțiunilor sindicale și contractelor
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individuale de muncă;

Or. en

Amendamentul 8
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să propună un 
amendament la Regulamentul Bruxelles I 
care să propună un for exclusiv pentru 
litigii privind acțiunile sindicale, aflat 
acolo unde este sau a fost intentată 
acțiunea sindicală;

Or. en

Amendamentul 9
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere ca instanțele statului membru în 
care este stabilit angajatorul să aibă 
competență exclusivă în ceea ce privește 
procedurile în care un angajat care își are 
reședința într-un stat membru își 
desfășoară de obicei activitatea într-un alt 
stat membru decât acela în care este
stabilit în fapt angajatorul.

4. solicită Comisiei să propună un 
amendament la articolul 19 din 
Regulamentul Bruxelles I prin care să se 
garanteze că un angajat își poate urmări în 
justiție angajatorul în instanțele din statul 
membru în care angajatul își are 
domiciliul;

Or. en


