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Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cazuri. 

 

Nu vor fi pledoarii, 

hotărâri sau concluzii la 

Curtea de Justiție în 

săptămâna 8-14 

octombrie, din cauza 

sosirii noilor judecători 

la Curte. 

 

 

 

 

Curtea de Justiție 

 
    

 

Luni, 8 Octombrie (17:30) 

Ședința solemnă a Curții de Justiție  cu ocazia reînnoirii 

parțiale a membrilor săi 

Va exista un comunicat de presă pentru această ședință solemnă 

Cu ocazia reînnoirii trienale a membrilor săi, noi judecători și avocați 

generali vor intra în funcție la Curtea de Justiție pentru un mandat de 

șase ani. Noii membri vor depune jurământul prevăzut în tratate în 

cadrul unei ședințe solemne. 

În urma depunerii jurământului, Curtea va alege, pentru o perioadă de 

trei ani, președintele, vicepreședintele, precum și președinții camerelor 

de cinci și de trei judecători.

 

Miercuri, 17 octombrie                                                                     

Hotărâre în cauza C-444/17 Arib și alții 

Control la frontierele interne 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Pe 15 iunie 2016, domnul Arib, un cetățean marocan, a fost controlat 

în Le Boulou (Pirineii Orientali) în spațiul dintre frontiera care separă 

Franța de Spania și o linie trasată la douăzeci de kilometri pe teritoriul 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Franței în timp ce se afla la bordul unui autocar provenit din Maroc. El 

părăsise anterior Franța în urma unei măsuri de îndepărtare care i-a 

fost notificată la 10 august 2013. Controlul a fost realizat potrivit 

ordonanței atacate, pronunțată de primul președinte al unei curți de 

apel (Montpellier, 22 iunie 2016) în perioada de reintroducere 

temporară în Franța a unui control la frontierele interne ale spațiului 

Schengen. Suspectat de faptul că a intrat în mod nelegal pe teritoriul 

francez, acesta a fost reținut. 

În ziua următoare, prefectul a adoptat împotriva sa un decret privind 

obligația de a părăsi teritoriul francez și a dispus luarea sa în custodie 

publică. 

Prefectul reproșează faptul că prin ordonanță s-a respins cererea de 

prelungire a luării în custodie publică, în condițiile în care legislația 

unui stat membru al Uniunii Europene nu poate permite, doar ca 

urmare a intrării nelegale pe la o frontieră internă, închiderea sau 

reținerea unui resortisant al unei țări terțe. 

Sesizată de dispută, Curtea de Casație a Franței a decis să întrebe 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în această privință.  

Documente de referință

 

Joi, 18 octombrie                                                                   

Hotărâre în cauza C-149/17 Bastei Lübbe 

Conexiune la Internet accesibilă membrilor familiei proprietarului 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Bastei Lübbe AG, o societate guvernată de dreptul german, este 

titularul dreptului de autor și al drepturilor conexe a unei versiuni 

audio a unei cărți. 

Dl Strotzer este proprietarul unei conexiuni la internet prin intermediul 

căreia a distribuit versiunea audio în data de 8 mai 2010, în scopul 

descărcării acesteia de către un număr nelimitat de utilizator. 

Bastei Lübbe a introdus o acțiune în fața tribunalelor germane 

împotriva domnului Strotzer în calitate de proprietar al adresei IP în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-444/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-444/17
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cauză, solicitând despăgubiri. 

Cu toate acestea, domnul Strotzer neagă încălcarea drepturilor de 

autor. În plus, el afirmă că părinții săi, care locuiesc în aceeași 

gospodărie, aveau de asemenea acces la această conexiune, dar că, 

după cunoștințele sale, nu aveau lucrarea respectivă pe calculatorul 

lor. De asemenea, computerul a fost oprit în momentul comiterii 

încălcării în cauză. 

Landgericht München I (Tribunal regional, Munich I, Germania) a 

întrebat Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă, în conformitate cu 

legislația UE, cererea în despăgubire pentru drepturile de autor 

constituie o sancțiune eficientă și disuasivă pentru încălcarea 

drepturilor de autor prin intermediul partajării fișierelor. 

Documente de referință

 

Joi, 18 octombrie                                                                                   

Hotărâre în cauza C-301/17 Comisia Europeană c. 

România 

Obligațiea Statelor membre de a lua măsurile necesare pentru a 

închide siturile care nu au primit o autorizație  

În data de 23 mai 2017, Comisia Europeană a introdus o acțiune 

împotriva României privind 68 de depozite de deșeuri existente. Prin 

această acțiune, Comisia dorește să se constate că, prin faptul că nu se 

conformează obligației de a lua toate măsurile necesare pentru a 

închide cât mai repede posibil, în conformitate cu Directiva 

1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, siturile care nu au primit o 

autorizație care să le permită să funcționeze în continuare, România nu 

și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dreptului Uniunii 

Europene. 

Documente de referință

 
 

     

 

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-149/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-149/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-149/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-149/17
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scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 

Curtea. 

» curia.europa.eu 

     
 

 
 

 

http://curia.europa.eu/

