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 Marți, 14  mai 

Hotărâre în cauza C-55/18 CCOO   

Organizarea timpului de lucru - Directiva 2003/88/CE - Durata 

maximă a săptămânii de lucru 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Audiencia Nacional (Înalta Curte Naţională din Spania) a sesizat Curtea 

de Justiție a Uniunii Europene pentru a afla dacă Deutsche Bank SAE 

este obligată să creeze un sistem de înregistrare a timpului de lucru 

zilnic al angajaților Deutsche Bank, permițând astfel verificarea 

respectării timpului de muncă convenit atât în cadrul convenției 

colective sectoriale, cât și în acordurile aplicabile la nivel de 

întreprindere. 

 

 Documente de referință 

 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-55/18
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 Marți, 14  mai 

Hotărâre în cauzele alăturate C-391/16 M, C-77/17 X &  

C-78/17 X 

Retragerea azilului în cazurile în care refugiatul a comis o infracțiune 

gravă 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Un cetățean cecean, M., a solicitat azil în Cehia pentru că a fost 

persecutat în patria sa pentru rolul său în fostele conflicte armate din 

Cecenia. Chiar înainte de a primi azil, acesta a fost condamnat de o 

Curte cehă pentru o infracțiune gravă. După obținerea statutului de 

refugiat, el a fost din nou condamnat în Cehia pentru o altă infracțiune 

gravă. În plus, statutul său de refugiat a fost retras, în temeiul 

legislației cehe de punere în aplicare a Directivei 2011/95/UE privind 

refugiații, care permite statelor membre să facă acest lucru dacă un 

refugiat constituie o amenințare pentru societatea lor, în lumina 

condamnării sale anterioare pentru o infracțiune deosebit de gravă. 

M. a contestat decizia privind retragerea statutului său de refugiat în 

fața instanțelor din Cehia, iar Nejvyšší správní soud (Curtea Supremă 

Administrativă a Republicii Cehe), care se ocupă de cazul său, a 

solicitat Curții de Justiție să stabilească dacă prevederea directivei care 

permite o astfel de retragere în cazul comiterii unei infracțiuni grave 

este compatibilă cu principiile generale ale legislației UE aplicabile în 

materie de azil, precum și cu dispozițiile Cartei drepturilor 

fundamentale a UE privind azilul. De fapt, aceste prevederi ale Cartei și 

principiile menționate sunt derivate din Convenția de la Geneva privind 

refugiații, care nu conține dispoziții care să permită Statelor semnatare 

să retragă statutul de refugiat din cauza săvârșirii unei infracțiuni 

grave. 

Curtea trebuie să răspundă la aceeași întrebare în două cauze belgiene 

(C-77/17 și C-78/17). 

 

 Documente de referință (C-391/16) 

 Documente de referință (C-77/17) 

 Documente de referință (C-78/17) 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-391/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-77/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-77/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-78/17
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 Joi, 23  mai 2019 

Concluzii în cauzele alăturate C-585/18 Krajowa Rada, C-

624/18 CP & C-625/18 DO 

Independența camerei disciplinare a Curții Supreme 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulate de Curtea 

Supremă de Justiție a Poloniei la CEJ privesc interpretarea articolelor 2 

și 19 din TUE, a articolului 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene și a articolului 9 din Directiva 2000/78 de creare a 

unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce 

privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. 

Curtea Supremă din Polonia și-a exprimat îndoielile cu privire la 

interpretarea dispozițiilor dreptului UE în apelul introdus de A.K., 

judecător al Curții Supreme Administrative din Polonia (SAC), împotriva 

rezoluției Consiliului Judiciar Național. Această cale de atac a fost 

formulată în cursul procedurii privind consimțământul președintelui 

Republicii Polone în serviciul continuu al unui judecător SAC care a 

împlinit vârsta de 65 de ani. În urma deciziei Consiliului Judiciar 

Național, recursul a ajuns la Curtea Supremă. A fost invocată o 

încălcare a principiului protecției jurisdicționale efective, care împiedică 

retragerea arbitrară a unui judecător numai pe baza faptului că acesta 

a împlinit vârsta de 65 de ani. 

În cauzele C-624/18 și C-625/18, cererile au fost prezentate în cadrul 

litigiilor dintre CP și, respectiv, DO, la Curtea Supremă a Poloniei în 

ceea ce privește cererile de a considera statutul lor de lucru ca fiind 

activ, și nu de a fi transformat în statutul de pensionar. 

 

Documente de referință

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/18
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 Joi, 23  mai 2019 

Hotărâre în cauza C-658/17 WB  

Cooperarea judiciară în materie civilă - Calificarea juridică a 

certificatului național de moștenire 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012 privind competența, 

legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 

și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și 

privind crearea unui certificat european de moștenitor, precum și 

interpretarea anexelor 1 și 2 din Regulamentul de punere în aplicare 

nr. 1329/2014. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu dintre WB și un 

notar polonez care a refuzat să îi elibereze pentru recunoașterea unei 

copii a certificatului de moștenire privind moștenirea tatălui său, unul 

dintre actele prevăzute în Regulamentul nr. 650/2012, care confirmă 

că acest certificat este fie o decizie, fie un act autentic în materie de 

succesiune. 

Potrivit dreptului național, certificatul de moștenire conține lista 

moștenitorilor sau legatarilor și detaliile relevante referitoare la 

întinderea drepturilor lor de moștenire și constituie, ca atare, un 

element-cheie al soluționării succesiunii. 

Acest caz oferă Curții posibilitatea de a furniza informații utile cu 

privire la noțiunile de „decizie" și „competență" în sensul 

Regulamentului nr. 650/2012. 

 

 Documente de referință

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-658/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-658/17
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 

 Marți, 14  mai 

Hotărâre în cauza T-795/17 Moreira  

Marcă a Uniunii Europene 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

La data de 17 decembrie 2012, dl. Carlos Moreira a înaintat o cerere de 

înregistrare a mărcii NEYMAR ca marcă a Uniunii Europene la Oficiul 

European al Proprietății Intelectuale (EUIPO). 

Cererea a fost publicată în Buletinul mărcilor comunitare nr. 2013/002 

din 3 ianuarie 2013 și a fost înregistrată la 12 aprilie 2013. 

La 11 februarie 2016, Neymar Da Silva Santos Júnior a formulat o 

cerere de declarare a nulității împotriva mărcii contestate. 

La 7 noiembrie 2016, divizia de anulare a admis cererea de declarare a 

nulității. 

La 11 ianuarie 2017, domnul Carlos Moreira a formulat un recurs la 

EUIPO împotriva deciziei diviziei de anulare. 

Prin Decizia din 6 septembrie 2017, Camera a doua de recurs a EUIPO a 

confirmat decizia diviziei de anulare și a respins recursul. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată în această privință. 

Documente de referință

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-795/17
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Joi, 16  mai 2019 

Hotărâre în cauzele alăturate T-836/16 & T-624/17 Polonia 

c. Comisia Europeană 

Ajutor de stat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În prezenta cauză, Polonia îi solicită Tribunalului să anuleze deciziile 

Comisiei din 19 septembrie 2016 și din 30 iunie 2017 privind ajutorul 

de stat pus în aplicare de Polonia pentru impozitul pe sectorul 

comerțului cu amănuntul. 

Polonia consideră, în primul rând, că, prin deciziile sale, Comisia a 

calificat incorect taxa poloneză de vânzare cu amănuntul drept ajutor 

de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE ca urmare a unei 

evaluări vădit incorecte a condiției de selectivitate. 

În al doilea rând, aceasta afirmă că deciziile Comisiei au încălcat 

articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1589 de stabilire 

a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și principiul proporționalității prin 

ordonarea suspendării imediate a aplicării ratelor progresive ale 

impozitului polonez de vânzări cu amănuntul. 

În sfârșit, Polonia consideră că motivarea deciziilor atacate este 

defectuoasă și insuficientă. 

 

 Documente de referință

 

 

 Joi, 23  mai 2019 

Hotărâre în cauza T-107/17 Steinhoff și alții 

Avizul BCE - Încălcarea suficient de gravă a unei norme de drept care 

conferă drepturi particularilor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-836/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-836/16
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Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Dl Steinhoff și alții au formulat o cerere în temeiul articolului 268 TFUE, 

prin care se solicită compensarea prejudiciului pretins a fi fost suferit 

de reclamanți prin faptul că BCE (Banca Centrală Europeană) a omis în 

avizul său din 17 februarie 2012 (CON / 2012/12) să atragă atenția 

Greciei asupra caracterului ilegal al restructurării datoriei publice 

grecești preconizate prin schimbul de obligațiuni. 

 

 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. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
 

     
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-107/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-107/17
http://curia.europa.eu/
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