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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. 

Între 29 octombrie și 2 

noiembrie este  vacanță 

judiciară. Prin urmare, 

nu vor fi audieri, nu vor 

fi pronunțate hotărâri și 

nu vor fi prezentate 

concluzii. 
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 Joi, 25 octombrie (9:00)                                                                           

Concluzii în cauza C-469/17 Funke Medien NRW 

Dreptul de a pune la dispoziția publicului a operelor protejate 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

În Republica Federală Germania se întocmește un raport săptămânal 

referitor la situația participării Bundeswehr (armata federală germană) 

la misiuni din afara teritoriului național. Rapoartele sunt intitulate 

„Informări adresate parlamentului” [„Unterrichtung des Parlaments” 

(UdP)] și sunt transmise anumitor membri ai Deutscher Bundestag 

(camera inferioară a parlamentului federal), anumitor departamente 

din Bundesministerium der Verteidigung (Ministerul Federal al Apărării) 

și altor ministere federale, precum și unor oficii subordonate 

Ministerului Federal de Interne. Informările UdP constituie informații 

clasificate, la cel mai redus dintre cele patru niveluri de 

confidențialitate. 

Funke Medien, o companie germană, a solicitat acces la toate 

informările UdP din perioada 1 septembrie 2001 – 26 septembrie 2012 

invocând în acest sens Legea privind libertatea de informare (IFG). 

Cererea sa a fost respinsă pentru motivul că accesul la informații ar 

avea efecte nefavorabile asupra unor interese ale Bundeswehr, 

sensibile din punctul de vedere al securității. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Prin modalități necunoscute, Funke Medien a ajuns totuși în posesia 

unei părți semnificative din informările UdP. La 27 noiembrie 2012, 

aceasta a început să publice pe internet, sub forma unor pagini 

scanate individual, informări UdP din anii 2005 – 2012, pe care le-a 

numit „documentele din Afganistan”. 

Republica Federală Germania consideră că societatea Funke Medien 

încalcă astfel dreptul de autor asupra acestor rapoarte. 

Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) a sesizat 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în această privință. 

Documente de referință

 

   

 Joi, 25 octombrie                                                                            

Hotărâre în cauza C-331/17 Sciotto (9:00)                                                                           

Legislație națională care exclude orice măsură de penalizare a abuzului 

de contracte pe durată determinată 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Martina Sciotto a fost angajată de Fondazione Teatro dell'Opera di 

Roma ca membru al Corpului de balet în perioada 26 iunie 2007 - 30 

octombrie 2011, în cadrul unor contracte pe durată determinată, pe 

baza unor performanțe artistice specifice, pentru un total de mai mult 

de 36 de luni. 

Doamna Sciotto a introdus o acțiune în fața tribunalelor italiene prin 

care urmărea ca termenele fixe aplicate contractelor de muncă pe care 

le-a încheiat cu Fondazione să fie declarate ilegale, transformarea 

raportului de muncă într-un contract cu durată nedeterminată și 

obligarea Fondazione la plata remunerației pentru serviciile furnizate și 

pentru despăgubiri. 

Tribunale di Roma (Tribunalul din Roma) a respins cererea. 

Prin apel la Corte d'appello di Roma (Curtea de Apel din Roma, Italia), 

Martina Sciotto susține că decizia Tribunalului a fost ilegală și că 

legislația națională este incompatibilă cu dreptul UE. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-469/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-469/17
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Curtea de apel din Roma a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

în această privință. 

Documente de referință

 

 

 

     

 

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

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

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

Curtea. 
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