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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Reclama que seja introduzida no regulamento uma nova secção sobre a competência em caso 
de greve. No passado os casos perante o TJE, especialmente o processo “Viking" 
demonstraram que existe alguma margem para "forum shopping" neste domínio de 
competência. Devido à falta de uma jurisdição competente para a greve, um tribunal britânico 
foi designado para decidir sobre uma greve que ocorreu na Finlândia. Tribunais nos 
Estados-Membros sem qualquer relação com a greve tomam decisões de direito civil. Esta 
situação é contrária ao espírito e aos objectivos do presente regulamento. Os tribunais dos 
Estados-Membros com a relação mais próxima com a greve – ou seja, naturalmente, o 
Estado-Membro em que a greve ocorreu ou ocorre – deverão ser competentes para decidir 
desses casos;

Apela à supressão do exequatur, mas considera que, antes de o exequatur ser suprimido, têm 
que ser dadas garantias de que a sua abolição será compensada com rigorosas salvaguardas 
que sejam suficientemente capazes de proteger os direitos do devedor e que assegurem o 
respeito absoluto dos direitos fundamentais;

Solicita à Comissão que elabore um catálogo de normas mínimas a fim de salvaguardar as 
garantias processuais e a competência quanto aos contratos dos consumidores, contratos 
individuais de trabalho e questões relativas a seguros;

Considera, entretanto, que as normas comunitárias em matéria de competência exclusiva no 
que diz respeito aos direitos reais sobre imóveis e arrendamento de imóveis poderiam ser 
alargadas a processos intentados num Estado terceiro; as normas de competência quanto aos 
consumidores e trabalhadores serão também aplicáveis relativamente às sociedades de 
Estados terceiros;

Rejeita uma definição uniforme do domicílio das sociedades no âmbito do Regulamento 
Bruxelas I, visto que uma definição com consequências de tal alcance deveria ser debatida e 
decidida no âmbito de um direito europeu das sociedades em desenvolvimento; considera que 
uma definição do domicílio das sociedades poderia impedir a fundação indevida de empresas 
"caixa do correio" e evitar medidas cautelares ao abrigo do direito do trabalho e das 
sociedades.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Regulamento (CE) nº 44/2001 
entrou em vigor em Março de 2002. Oito 
anos mais tarde, a Comissão examinou o 
seu funcionamento na prática, 
considerando necessário introduzir-lhe 
alterações. Esta reformulação vem 
melhorar o acesso à justiça, inter alia ao 
tornar possível aos trabalhadores 
instaurar acções contra vários réus no 
domínio do trabalho, a título do artigo 6.°, 
n.° 1. Esta possibilidade estava prevista na 
Convenção de Bruxelas de 1968. A sua 
reinserção no regulamento beneficiará os 
trabalhadores que tencionem instaurar 
uma acção contra os seus 
co-empregadores estabelecidos em 
diferentes Estados-Membros.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A competência para questões 
relativas a greves é instituída para evitar o 
"forum shopping" e para assegurar a 
coerência com o Regulamento (CE) n.º 
864/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 11 de Julho de 2007 relativo 
à lei aplicável às obrigações extra-
contratuais (Roma II)1; o tribunal 
competente deve ser o tribunal do 
Estado-Membro em que a greve decorra;
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_______________
1 JO L 199 de 31.7.2007, p. 40.

Or. en

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o trabalhador não realizar ou 
não realizar habitualmente o seu trabalho 
num único Estado-Membro, nos tribunais 
de qualquer local em que o trabalhador 
haja efectuado o seu trabalho ou se 
encontre incorporado na empresa.

Or. en

Justificação

O trabalhador pode dar início a um processo perante um tribunal no local em que executa o 
seu trabalho. Esta opção deverá estar aberta às pessoas que não trabalham normalmente 
num único Estado-Membro. Actualmente o trabalhador pode dar início à acção no local em 
que se encontra ou que se encontrava a sucursal em que foi recrutado. Não é claro como 
interpretar os termos "sucursal" e "recrutado". O local de recrutamento frequentemente não 
tem nada em comum com o trabalho real. Se a competência para estes trabalhadores for 
ajustada à integração empresarial, poder-se-á restringir a manipulação através de endereços 
fictícios.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Secção 5-A (nova) – título – após artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Secção 5-A
Competência para questões relativas à 

greve
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Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21º-A
O disposto na presente secção é aplicável 
em questões relativas à greve.
Os tribunais do Estado-Membro em que a 
greve ocorra ou tenha ocorrido serão 
competentes para decidir essas questões.

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 introduzida 
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.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Em processos judiciais relativos a 
futuras greves ou a greves que hajam 
ocorrido, serão competentes os tribunais 
do Estado-Membro em que a greve esteja 
prevista ou em que tenha ocorrido.

Or. en

Justificação

De acordo com o considerando 7 de Roma II deverá haver coerência entre os instrumentos 
de direito comunitário que regula o direito aplicável e a competência. Deve ser introduzido 
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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.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando um trabalhador não efectue o seu 
trabalho num único Estado-Membro (por 
exemplo motoristas de pesados de longo 
curso, pessoal de voo) a competência será 
determinada de acordo com a Secção 5 da 
Parte II.

Or. en

Justificação

O trabalhador pode dar início a um processo perante um tribunal no local em que executa o 
seu trabalho. Esta opção deverá estar aberta às pessoas que não trabalham normalmente 
num único Estado-Membro. Actualmente o trabalhador pode dar início à acção no local em 
que se encontra ou que se encontrava a sucursal em que foi recrutado. Não é claro como 
interpretar os termos" sucursal" e "recrutado". O local de recrutamento frequentemente não 
tem nada em comum com o trabalho real. Se a competência para estes trabalhadores for 
ajustada à integração empresarial, poder-se-á restringir a manipulação através de endereços 
fictícios.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A decisão cuja recusa de 
reconhecimento ou de execução é pedida 
deve ter sido tomada com violação dos 
requisitos da Secção 5 do Capítulo II 
relativo à competência em matéria de 
contratos individuais de trabalho.
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