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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. 

În perioada 27-31 mai 

2019 este vacanță 

judiciară. 
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 Luni, 27  mai 2019 

Hotărâre în cauzele alăturate  C-508/18 OG, C-82/19 PPU PI & 

C-509/18 PF 

Executarea mandatelor europene de arestare 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Doi cetățeni lituanieni și un cetățean român contestă în fața instanțelor 

irlandeze executarea mandatelor europene de arestare eliberate de 

Procuratura Generală din Germania și de Procurorul General al Lituaniei 

în scopul urmăririi penale. Aceștia sunt acuzați de acte de omucidere 

intenționată, de vătămări corporale grave (OG), de jaf armat (FP) și de 

jaf sau de jaf armat (IP). 

Cele trei persoane în cauză susțin că procuratura germană și 

Procurorul General al Lituaniei nu au competența de a emite un mandat 

european de arestare, deoarece acestea nu reprezintă o „autoritate 

judiciară" în sensul Deciziei-cadru privind mandatul european de 

arestare. În ceea ce privește procuratura germană, OG și PI susțin în 

special că nu este independentă, ci aparține unei ierarhii administrative 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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conduse de ministrul justiției, astfel încât există un risc de intervenție 

politică. 

În acest context, Curtea Supremă (Irlanda) și Înalta Curte (Irlanda) 

solicită Curții de Justiție să interpreteze decizia-cadru. IP, fiind reținut 

în Irlanda pe baza mandatului european emis împotriva sa, Curtea a 

acordat cererea Înaltei Curți de a prezenta cererea de pronunțare a unei 

hotărâri preliminare referitoare la acesta în procedura de pronunțare a 

unei hotărâri preliminare. 

Documente de referință C-508/18 

Documente de referință C-82/19 

Documente de referință C-509/18 

 

 Marți, 4 iunie 2019 

Concluzii în cauza  C-18/18 Glawischnig-Piesczek c. Facebook 

Irlanda 

Obligația Facebook de a șterge informațiile ilegale 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Dna Eva Glawischnig-Piesczek, membră a Consiliului Național din 

Austria, președintele grupului parlamentar Die Grünen (Verzii) și 

purtătorul de cuvânt al partidului federal, a solicitat instanțelor 

austriece să dea o hotărâre provizorie împotriva Facebook pentru a 

opri publicarea unui comentariu defăimător. 

Un utilizator Facebook a împărtășit, pe pagina sa personală, un articol 

din revista austriacă ae24.at, intitulat "Verzii: în favoarea menținerii 

unui venit minim pentru refugiați". Rezultatul acestei publicații a fost 

generarea unei „previzualizări" a site-ului web oe24.at pe Facebook, 

incluzând titlul și un scurt rezumat al articolului, precum și o fotografie 

a doamnei Glawischnig-Piesczek. În plus, acest utilizator a publicat un 

comentariu degradant despre Glawischnig-Piesczek. Acest conținut 

poate fi vizualizat de orice utilizator Facebook. 

Facebook nu a reacționat la solicitarea sa de a șterge acest comentariu, 

astfel că doamna Glawischnig-Piesczek a cerut instanțelor austriece să 

dea o hotărâre provizorie împotriva Facebook  

Întrucât Oberster Gerichtshof este chemat să decidă dacă ordinul de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-508/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-82/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-509/18
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încetare poate fi extins la nivel mondial la conținutul identic și / sau 

echivalent, pe care Facebook nu îl cunoaște, Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a fost sesizată pentru a interpreta Directiva privind comerțul 

electronic (2000/31/CE) în acest context. 

 

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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