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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Jitlob l-introduzzjoni, fir-Regolament, ta’ taqsima ġdida dwar il-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet 
relatati ma' azzjonijiet industrijali. Fil-passat, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, b'mod 
partikolari s-sentenza "Viking", uriet li teżisti l-possibbiltà ta' "forum-shopping" (l-għażla tal-
ġurisdizzjoni l-aktar vantaġġjuża). Minħabba n-nuqqas ta' ġurisdizzjoni għall-azzjonijiet 
industrijali, qorti fir-Renju Unit inħatret biex tiddeċiedi fuq azzjoni industrijali li seħħet fil-
Finlandja. Qrati fl-Istati Membri mingħajr ebda konnessjoni mal-azzjoni industrijali qed 
jieħdu deċiżjonijiet fil-liġi ċivili. Dan imur kontra l-ispirtu u l-objettivi ta' dan ir-regolament. 
Il-qrati tal-Istati Membri bl-eqreb konnessjoni mal-azzjoni industrijali - jiġifieri naturalment l-
Istat Membru li fih l-azzjoni tittieħed jew tkun seħħet - għandhom ikollhom il-kompetenza li 
jiddeċiedu f'dawn il-kawżi.

Jitlob li r-rekwiżit ta' exequatur jitneħħa, iżda jqis li, qabel ma jiġi abolit l-exequatur, għandu 
jiġi ggarantit li din it-tneħħija tkun ibbilanċjata permezz ta' salvagwardji stretti, li jkunu 
jistgħu jipproteġu biżżejjed id-drittijiet tad-debitur li kontrih tinqata' s-sentenza u jiżguraw li 
d-drittijiet fundamentali jiġu rrispettati bis-sħiħ;

Jitlob lill-Kummissjoni tabbozza katalgu bi standards minimi għas-salvagwardja tal-garanziji 
proċedurali u tal-ġurisdizzjoni fuq il-kuntratti tal-konsumaturi, fuq il-kuntratti individwali ta’ 
impjieg u fi kwistjonijiet marbutin mal-assigurazzjoni;

Iqis, safrattant, li r-regoli tal-Komunità dwar il-ġurisdizzjoni esklużiva fir-rigward tad-
drittijiet fi proprjetà immobbli jew kirjiet ta' proprjetà immobbli jistgħu jiġu estiżi għal 
proċedimenti mressqa fi Stat terz; ir-regoli ġurisdizzjonali għall-konsumaturi u l-impjegati 
għandhom ukoll ikunu applikabbli għal kumpaniji ta' stati terzi;

Jirrespinġi definizzjoni uniformi tad-domiċilju tal-kumpaniji fl-ambitu tar-Regolament 
Brussell I, billi definizzjoni b’konsegwenzi daqstant estensivi għandha tiġi diskussa u deċiża 
fl-ambitu tal-liġi Ewropea dwar il-kumpaniji li qed tiżviluppa; iqis li definizzjoni tad-
domiċilju tal-kumpaniji tista' timpedixxi l-kostituzzjoni illeċita ta’ kumpaniji hekk msejħa 
letterbox u tevita l-miżuri ta' protezzjoni taħt il-liġi tax-xogħol u l-liġi dwar il-kumpaniji.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 
daħal fis-seħħ f'Marzu tal-2002. Tmien 
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snin wara, il-Kummissjoni eżaminat mill-
ġdidit-tħaddim tiegħu fil-prattika u qieset 
l-emendi neċessarji għal dan l-istrument. 
Din ir-riformulazzjoni se ttejjeb l-aċċess 
għall-ġustizzja, inter alia billi tagħti l-
possibbiltà lill-impjegati li jressqu 
proċedimenti kontra aktar minn konvenut 
wieħed fil-qasam tax-xogħol taħt l-
Artikolu 6(1). Din il-possibbiltà kienet 
teżisti taħt il-Konvenzjoni ta’ Brussell tal-
1968. Id-dħul mill-ġdid tagħha fir-
Regolament se jkun ta’ benefiċċju għall-
impjegati li jixtiequ jressqu proċedimenti 
kontra impjegaturi konġunti  stabbiliti fi 
Stati Membri differenti.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Qed tiġi stabbilita hawnhekk 
ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet li 
jikkonċernaw azzjoni industrijali ħalli 
jkun evitat it-tiftix għall-ġurisdizzjoni l-
aktar vantaġġjuża u tkun żgurata l-
konsistenza mar-Regolament (KE) Nru 
864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux 
kuntrattwali (Ruma II)1; il-qorti 
kompetenti għandha tkun il-qorti tal-Istat 
Membru fejn isseħħ l-azzjoni industrijali.
_______________
1ĠU L 199, 31.7.2007, p. 40.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 (ba) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk l-impjegat ma jeżerċitax jew ma 
eżerċitax normalment xogħlu fi Stat 
Membru wieħed, fil-qrati ta' kwalunkwe 
post fejn l-impjegat eżerċita xogħlu jew il-
post fejn tinstab is-sede ta' attività tal-
impriża li impjegatu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Impjegat jista' jressaq proċedimenti quddiem qorti tal-post fejn jeżerċita xogħlu. Din il-
fakultà għandha tkun possibbli għall-persuni li normalment ma jeżerċitawx xogħolhom fi Stat 
Membru wieħed. Attwalment, l-impjegat jista' jressaq proċedimenti fil-post fejn tinstab jew 
kienet tinstab il-fergħa tal-istabbiliment fejn hu ġie impjegat Il-mod ta' kif għandhom jiġu 
interpretati "fergħa tal-istabbiliment" u "impjegatu" mhuwiex ċar. Il-"post ta' reklutaġġ" ta' 
spiss huwa kompletament differenti mill-post tal-impjieg effettiv.  Jekk il-ġurisdizzjoni għal 
dawn l-impjegati tiġi aġġustata għall-post fejn tinsab effettivament is-sede tal-impriża li 
impjegatu, il-manipulazzjoni permezz tal-uffiċċji letter box tista' titrażżan.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Titolu (ġdid) – qabel l-Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sezzjoni 5a
Ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet li 

jikkonċernaw azzjoni industrijali 

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 21 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Id-dispożizzjonijiet ta' din is-Sezzjoni 
huma applikabbli fi kwistjonijiet li 
jikkonċernaw azzjoni industrijali.
Meta tittieħed jew tkun ittieħdet azzjoni 
industrijali, il-qrati tal-Istati Membru fejn 
tittieħed jew tkun ittieħdet din l-azzjoni 
għandhom ikollhom il-ġurisdizzjoni fil-
kwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-premessa 7 ta' Ruma II, għandu jkun hemm koerenza bejn dawn l-istrumenti tal-liġi 
Komunitarja li jirregolaw il-liġi applikabbli u l-ġurisdizzjoni tal-qrati. Ġurisdizzjoni li 
tikkorrispondi mal-Artikolu 9 ta' Ruma II għandha tiddaħħal fi Brussell I sabiex jiġi evitat il-
"forum shopping". Fil-każ ta' iktar minn konvenut wieħed (azzjoni industrijali) kumpannija 
tista' xorta tagħżel il-ġurisdizzjoni tal-qorti li tidher l-aktar favorevoli għall-interessi tagħha 
u dan mhuwiex koerenti mal-objettivi ta' Brussell I.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fi proċedimenti legali li jikkonċernaw
azzjoni industrijali li se tittieħed jew 
azzjoni industrijali li ttieħdet, il-qrati tal-
Istat Membru fejn l-azzjoni hija ppjanata 
li tittieħed jew ittieħdet għandu jkollhom 
l-ġurisdizzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont il-premessa 7 ta' Ruma II, għandu jkun hemm koerenza bejn dawn l-istrumenti tal-liġi 
Komunitarja li jirregolaw il-liġi applikabbli u l-ġurisdizzjoni tal-qrati. Ġurisdizzjoni li 
tikkorrispondi mal-Artikolu 9 ta' Ruma II għandha tiddaħħal fi Brussell I sabiex jiġi evitat il-
"forum shopping". Fil-każ ta' iktar minn konvenut wieħed (azzjoni industrijali) kumpannija 
tista' xorta tagħżel il-ġurisdizzjoni tal-qorti li tidher l-aktar favorevoli għall-interessi tagħha 
u dan mhuwiex koerenti mal-objettivi ta' Brussell I.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta impjegat ma jeżerċitax xogħlu fi 
Stat Membru wieħed (eż. sewwieqa tat-
trakkijiet fuq distanzi twal, assistenti tat-
titjiriet) il-ġurisdizzjoni għandha tiġi 
ddeterminata skont is-Sezzjoni 5 tal-Parti 
II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Impjegat jista' jressaq proċedimenti quddiem qorti tal-post fejn jeżerċita xogħlu. Din il-
fakultà għandha tkun possibbli għall-persuni li normalment ma jeżerċitawx ix-xogħol 
tagħhom fi Stat Membru wieħed. Attwalment, l-impjegat jista' jressaq proċedimenti fil-post 
fejn tinstab jew kienet tinstab il-fergħa tal-istabbiliment fejn hu ġie impjegat. Il-mod ta' kif 
għandhom jiġu interpretati "fergħa tal-istabbiliment" u "impjegatu" mhuwiex ċar. Il-"post ta' 
reklutaġġ" ta' spiss huwa kompletament differenti mill-post tal-impjieg effettiv.  Jekk il-
ġurisdizzjoni għal dawn l-impjegati tiġi aġġustata għall-post fejn tinsab effettivament is-sede 
tal-impriża li impjegatu, il-manipulazzjoni permezz tal-uffiċċji letter box tista' titrażżan.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Biex issir talba għaċ-ċaħda tar-
rikonoxximent jew l-infurzar ta' deċiżjoni, 
din trid tkun ingħatat bi ksur tar-rekwiżiti 
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tas-Sezzjoni 5 tal-Kapitolu II dwar il-
ġurisdizzjoni fuq kuntratti individwali ta' 
impjieg.

Or. en


