
PA\874463RO.doc PE469.974v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2010/0383(COD)

30.8.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare)
(COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

Raportoare pentru aviz: Evelyn Regner



PE469.974v01-00 2/8 PA\874463RO.doc

RO

PA_Legam



PA\874463RO.doc 3/8 PE469.974v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Solicităm introducerea în regulament a unei secțiuni privind jurisdicția în cazuri de acțiuni 
revendicative. Cauzele CEJ au demonstrat deja, în special cauza Viking, că este există 
posibilitatea alegerii jurisdicției celei mai favorabile. În lipsa unei jurisdicții stabilite pentru 
acțiunile revendicative, o instanță britanică a fost numită să se pronunțe cu privire la o astfel 
de acțiune care a avut loc în Finlanda. Instanțe din statele membre care nu au nici o legătură 
cu o acțiune revendicativă anume iau hotărâri în dreptul civil, ceea ce este împotriva spiritului 
și obiectivelor prezentului regulament. În aceste cazuri, competența de a se pronunța ar trebui 
să revină instanțelor din statele membre care au legătura cea mai strânsă cu acțiunea 
revendicativă respectivă - în mod firesc, instanțele din statul membru unde a avut sau are loc 
acțiunea respectivă.

De asemenea, solicităm eliminarea procedurii de exequatur, cu condiția unei contrabalansări 
prealabile prin garanții stricte, în măsură să protejeze drepturile debitorilor judiciari și să 
asigure deplina respectare a drepturilor fundamentale.

Solicităm Comisiei să întocmească un compendiu de norme minime de protejare a garanțiilor 
procesuale și a jurisdicției în cazul contractelor încheiate de consumatori, al contractelor 
individuale de muncă, precum și în materie de asigurări.

Considerăm că, între timp, normele UE privind competența exclusivă în materie de drepturi 
imobiliare sau de închiriere a unor bunuri imobile ar putea fi extinse la procesele intentate 
într-un stat terț; normele în materie de jurisdicție pentru consumatori și salariați trebuie, de 
asemenea, aplicate și în raport cu societățile din state terțe.

Respingem o definiție uniformă a domiciliului societăților din Regulamentul Bruxelles I, 
deoarece o definiție cu consecințe atât de importante ar trebuie discutată și stabilită în cadrul 
unui drept european al societăților evolutiv; considerăm că o definiție a domiciliului 
societăților ar putea împiedica constituirea ilicită a unor societăți fictive și ar putea evita 
luarea unor măsuri de protecție în conformitate cu dreptul muncii și dreptul societăților.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (CE) nr. 44/2001 a 
intrat în vigoare în martie 2002. Opt ani 
mai târziu, Comisia a analizat 
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funcționarea sa în practică și a examinat 
modificările necesare la acest instrument. 
Prezenta reformare îmbunătățește accesul 
la justiție, printre altele permițând 
angajaților să introducă acțiuni împotriva 
mai multor pârâți în domeniul ocupării 
forței de muncă, în temeiul articolului 6 
alineatul (1). Această posibilitate exista în 
temeiul Convenției de la Bruxelles din 
1968. Reintroducerea acesteia în 
regulament va fi în beneficiul angajaților 
care doresc să introducă o acțiune 
împotriva unor coangajatori stabiliți în 
state membre diferite.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Jurisdicția în materie de acțiuni 
revendicative este astfel stabilită pentru a 
evita posibilitatea alegerii jurisdicției celei 
mai favorabile și a asigura coerența cu 
Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă 
obligațiilor necontractuale („Roma II”)1; 
instanța competentă trebuie să fie aceea a 
statului membru în care s-a desfășurat 
acțiunea revendicativă.
_______________
1 JO L 199, 31.7.2007, p. 40.

Or. en
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Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă angajatul nu își desfășoară sau 
nu și-a desfășurat în mod obișnuit 
activitatea pe teritoriul aceluiași stat 
membru, înaintea instanțelor de la oricare 
dintre locurile unde angajatul a lucrat 
sau a fost recrutat.

Or. en

Justificare

Un angajat poate deschide o acțiune în fața unei instanțe în locul unde își desfășoară 
activitatea. Această posibilitate ar trebui oferită și persoanelor care nu își desfășoară în mod 
normal activitatea într-un singur stat membru. În prezent, un angajat poate intenta o acțiune 
în justiție în locul în care a fost sau este stabilită sucursala în care a fost recrutat. Nu este 
clar, însă, modul în care trebuie interpretată „stabilirea sucursalei” și „recrutarea”. Adesea, 
locul de recrutare nu are nimic de-a face cu locul de muncă propriu-zis. În cazul în care 
jurisdicția, în cazul acestor angajați, include și locul de recrutare, s-ar limita posibilitățile de 
manipulare prin intermediul societăților fictive.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Titlu (nou) – înaintea articolului 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 5a
Jurisdicția în caz de acțiuni revendicative 

colective

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Dispozițiile prezentei secțiuni sunt 
aplicabile în chestiuni legate de acțiuni 
revendicative.
În cazul în care a avut sau are loc o 
acțiune revendicativă, instanțele 
competente în speță sunt cele ale statului 
membru în care a avut sau are loc
acțiunea.

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 6

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în acțiunile judiciare referitoare la 
acțiuni revendicative care urmează să 
aibă loc sau care au avut loc, jurisdicția 
aparține instanțelor din statul membru 
unde acțiunea revendicativă este 
planificată sau unde a avut loc.

Or. en

Justificare

În conformitate cu considerentul 7 din Regulamentul Roma II, trebuie să existe o coerență 
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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 7

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un angajat nu își desfășoară 
activitatea într-un singur stat membru 
(șoferi de camion de cursă lungă, 
însoțitori de zbor), jurisdicția se stabilește 
în conformitate cu Secțiunea 5, Partea a 
II-a.

Or. enJustificare

Un angajat poate deschide o acțiune în fața unei instanțe în locul unde își desfășoară 
activitatea. Această posibilitate ar trebui oferită și persoanelor care nu își desfășoară în mod 
normal activitatea într-un singur stat membru. În prezent, un angajat poate intenta o acțiune 
în justiție în locul în care a fost sau este stabilită sucursala în care a fost recrutat. Nu este 
clar, însă, modul în care trebuie interpretată „stabilirea sucursalei” și „recrutarea”. Adesea, 
locul de recrutare nu are nimic de-a face cu locul de muncă propriu-zis. În cazul în care 
jurisdicția, în cazul acestor angajați, include și locul de recrutare, s-ar limita posibilitățile de 
manipulare prin intermediul societăților fictive.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Atunci când se solicită refuzarea 
recunoașterii sau executării unei hotărâri, 
aceasta trebuie să fi fost pronunțată 
încălcând cerințele din Secțiunea 5 a 
Capitolului II privind competența 
judecătorească în materie de contracte 
individuale de muncă.
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