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Marți, 12 noiembrie 2019 

Concluzii în cauza C-502/19 Junqueras Vies 

Mandatul în Parlamentul European al fostului vicepreședinte al 

Cataloniei 

La 14 octombrie 2019, Curtea Supremă spaniolă a condamnat nouă 

lideri catalani la pedepse severe cu închisoarea cuprinse între nouă și 

treisprezece ani pentru rebeliune și neascultare civilă. Aceste sancțiuni 

au fost impuse liderilor catalani din cauza participării lor la procesul 

separatist catalan și, în special, la organizarea referendumului pentru 

independența Cataloniei, care a avut loc la 1 octombrie 2017. Unul 

dintre liderii catalani condamnați este domnul Oriol Junqueras Vies, 

fost vicepreședinte al Guvernului autonom al Cataloniei, care a fost 

condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de treisprezece ani. 

Domnul Junqueras Vies, aflat în arest încă din 2 noiembrie 2017, a fost 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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ales membru al Parlamentului European la alegerile pentru această 

instituție în primăvara anului 2019. Cu toate acestea, nu a reușit să 

dobândească statutul de membru al Parlamentului European pentru că i 

s-a refuzat să i se acorde o licență specială pentru eliberarea din 

închisoare pentru depunerea jurământului în calitate de parlamentar 

nou ales. Mai mult, autoritățile judiciare spaniole l-au împiedicat, de 

asemenea, să participe la ședința constitutivă a Parlamentului European 

la Strasbourg. 

Curtea Supremă spaniolă care a soluționat recursul domnului 

Junqueras Vies împotriva hotărârii prin care i s-a refuzat să i se acorde 

o licență specială pentru eliberarea din închisoare pentru cele două 

scopuri menționate a solicitat Curții de Justiție să se pronunțe dacă, în 

temeiul Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, 

autoritățile judiciare spaniole ar fi trebuit să îi permită domnului 

Junqueras Vies să depună jurământ în calitate de parlamentar nou ales 

și să participe la ședința constitutivă a Parlamentului European. 

Curtea de Justiție tratează cauza în cadrul unei proceduri accelerate. 

 

Documente de referință

 

 

Marți, 12 noiembrie 2019 

Hotărâre în cauza C-363/18 Organisation juive européenne 

& Vignoble Psagot 

Etichetarea originii produselor care provin din teritoriile ocupate de 

Israel 

Consiliul de stat francez solicită Curții de Justiție să se pronunțe dacă 

Regulamentul privind etichetarea alimentelor (1169/2011/UE), în cazul 

în care este obligatorie indicarea originii unui produs care intră în 

domeniul de aplicare al acestuia, impune ca pentru un produs dintr-un 

teritoriu ocupat de către Israel din 1967 să se indice teritoriul 

respectivm precum și faptul că produsul provine dintr-o așezare 

israeliană, dacă este cazul. 

Dacă această întrebare va avea un răspuns negativ, Curtea franceză ar 

dori, de asemenea, să știe dacă regulamentul permite statelor membre 

să solicite, din oficiu, aceste indicații. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-502/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-502/19
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 Marți, 12 noiembrie 2019 

Hotărâre în cauza Case C-233/18 Haqbin 

Violența comisă de un minor neînsoțit - Legislația națională care 

prevede excluderea temporară din sprijinul material 

Prin intermediul întrebărilor preliminare, arbeidshof te Brussel (Curtea 

pentru Litigii de Muncă din Bruxelles, Belgia), solicită Curții de Justiție a 

Uniunii Europene să precizeze sensul dispozițiilor prevăzute la articolul 

20 alineatul (4) din Directiva 2013/33/UE, astfel încât să stabilească 

dacă și, după caz, în funcție de ce modalități, un stat membru poate 

exclude de la beneficiul condițiilor materiale de primire un minor 

neînsoțit ca urmare a faptului că acesta a săvârșit o încălcare gravă a 

regulilor centrului de cazare sau a adoptat un comportament deosebit 

de violent. 

Această trimitere preliminară se înscrie în cadrul unui litigiu între 

domnul Zubair Haqbin, un minor neînsoțit de cetățenie afgană, și 

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Agenția federală 

pentru primirea solicitanților de azil, Belgia). Ținând seama de 

gravitatea violențelor săvârșite de domnul Haqbin, Fedasil a adoptat 

împotriva sa o sancțiune, retrăgându-i temporar beneficiul condițiilor 

materiale de primire. Respectiva sancțiune a implicat excluderea nu 

numai din structura de primire, ci și de la toate serviciile asociate 

acesteia. 

Urmând linia Hotărârii din 27 septembrie 2012, Cimade și GISTI, și a 

Hotărârii din 27 februarie 2014, Saciri și alții, se solicită Curții să 

precizeze modalitățile de preluare de către statul membru gazdă a unui 

solicitant de protecție internațională  atunci când acesta din urmă este 

un minor neînsoțit al cărui comportament a pus în pericol personalul și 

pe ceilalți rezidenți ai structurii de cazare. 

 

 Documente de referință

Joi, 14 noiembrie 2019 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-363/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-363/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-233/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-233/18
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Concluzii în cauza C-752/18 Deutsche Umwelthilfe 

Impunerea detenției asupra funcționarilor publici pentru ignorarea 

valorilor limită ale UE pentru NO2 

În Bavaria, valoarea limită pentru NO2 care rezultă din Directiva privind 

calitatea aerului (2008/50/CE) a fost depășită, în unele cazuri chiar cu 

mult. 

Deutsche Umwelthilfe, o organizație germană de protecție a mediului, 

a introdus acțiuni în fața instanțelor germane pentru ca acestea să 

impună Bavariei să respecte valorile limită menționate anterior. Statul 

liber Bavaria a fost supus ulterior unor pedepse financiare în mai multe 

rânduri pentru ignorarea acestor hotărâri judecătorești. 

Curtea administrativă bavareză dorește acum să utilizeze regula 

dreptului german, ceea ce permite să se prevadă reținerea persoanelor 

în scopul executării deciziilor judiciare. Curtea germană intenționează 

să adopte astfel de măsuri împotriva funcționarilor publici, inclusiv 

funcționarilor la nivel înalt, pe care consideră ca fiind responsabili 

pentru Bavaria, stat care nu respectă încă ordinele judecătorești în 

cauză. 

Cu toate acestea, în baza unei hotărâri a Curții Constituționale Federale 

Germane, este interzis să se impună detenție funcționarilor publici în 

cazurile în care se solicită executarea împotriva entității pe care o 

deservesc. 

Întrucât, potrivit Curții administrative bavareze, singura modalitate de 

respectare a ordinelor judecătorești în cauză, precum și a Directivei 

privind calitatea aerului este impunerea detenției funcționarilor publici 

care ignoră aceste ordine, aceasta solicită Curții de Justiție să se 

pronunțe dacă legea UE îi permite sau chiar îl obligă să aplice această 

sancțiune, în ciuda hotărârii menționate mai sus a Curții 

Constituționale Federale Germane. 

Documente de referință

 

 

 

Marți, 19 noiembrie 2019 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-752/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-752/18
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Hotărâre în  cauzele alăturate C-585/18 A.K., C-624/18 CP & 

C-625/18 DO 

 Independență judiciară 

 

Prezentele cause sunt situate în contextul reformei sistemului judiciar 

polonez instituite prin măsurile adoptate în anul 2017 și care au făcut 

obiectul unei propuneri motivate a Comisiei, în conformitate cu 

articolul 7 alineatul (1) TUE, privind statul de drept în Polonia, precum 

și al unor critici internaționale considerabile . 

Acestea se referă la acțiuni întemeiate în parte pe dreptul Uniunii, 

introduse în fața Camerei de Muncă și Asigurări Sociale a Sąd 

Najwyższy (Curtea Supremă, Polonia) de judecători afectați de măsurile 

poloneze care diminuează vârsta de pensionare a judecătorilor. În 

Hotărârea din 24 iunie 2019, Comisia/Polonia (Independența Curții 

Supreme) (C 619/18), aceste măsuri au fost considerate de Curte 

incompatibile cu obligațiile Poloniei prevăzute la articolul 19 alineatul 

(1) al doilea paragraf TUE, având în vedere că ele sunt incompatibile cu 

principiile inamovibilității judecătorilor și independenței sistemului 

judiciar, ambele fiind protejate în temeiul dreptului Uniunii. 

Chiar dacă, în temeiul dreptului național, nou creata Cameră 

Disciplinară a Curții Supreme a fost desemnată pentru a se pronunța 

asupra acțiunilor respective, instanța de trimitere se întreabă dacă 

Camera Disciplinară oferă suficiente garanții de independență în 

temeiul dreptului Uniunii pentru a soluționa astfel de cereri, având în 

vedere că grupul de judecători eligibili pentru a fi numiți de 

Președintele Republicii în cadrul Camerei Disciplinare este selectat de 

Krajowa Rada Sądownictwa (Consiliului Național al Magistraturii, 

denumit în continuare „KRS”), organismul însărcinat cu garantarea 

independenței sistemului judiciar în Polonia. Independența KRS a fost 

însă la rândul său pusă la îndoială de reglementarea poloneză care 

modifică modul în care sunt numiți membrii judecători ai acestuia. În 

prezent, alcătuirea sa este determinată în primul rând de autoritățile 

legislative și executive. 

Există de asemenea preocupări mai specifice cu privire la procedura de 

selecție a judecătorilor din cadrul Camerei Disciplinare urmată de KRS. 

În consecință, întrebarea cheie asupra căreia Curtea trebuie să se 
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pronunțe în prezentele cauze este dacă Camera Disciplinară a Curții 

Supreme îndeplinește cerințele de independență în temeiul dreptului 

Uniunii, având în vedere modul în care sunt desemnați membrii KRS și 

mijloacele de selectare a judecătorilor în cadrul Camerei Disciplinare. 

În cazul în care Curtea ar constata că Camera Disciplinară a Curții 

Supreme nu îndeplinește aceste cerințe, instanța de trimitere solicită de 

asemenea să se stabilească dacă este îndreptățită, în temeiul dreptului 

Uniunii, să nu aplice dispozițiile de drept național care ar putea fi 

considerate că împiedică instanța de trimitere să se declare 

competentă în litigiile principale. 

În consecință, instanța de trimitere solicită în esență Curții să își 

dezvolte jurisprudența cu privire la obligațiile statelor membre de a 

asigura independența sistemului judiciar în temeiul articolului 19 

alineatul (1) al doilea paragraf TUE și al articolului 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare 

„carta”) pentru a garanta respectarea statului de drept în ordinea 

juridică a Uniunii.  

 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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