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Marți, 26 noiembrie 2019 

Concluzii în cauza C-610/18 AFMB și alții 

Șoferi internaționali – Noțiunea de „angajator” 

 

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare se bazează pe 

o dispută între AFMB Ltd, o companie stabilită în Cipru, mai mulți 

șoferi de camioane internaționale și Raad van bestuur van de Sociale 

verzekeringsbank (Consiliul de administrație al Băncii de asigurări 

sociale), cu privire la decizia acestuia din urmă potrivit căreia legislația 

olandeză privind domeniul securității sociale, nu cea cipriotă, este 

aplicabilă șoferilor menționați. Această decizie administrativă este 

contestată de AFMB, care se bazează, în scopul aplicării legislației 

cipriotă, pe contractele de muncă încheiate cu șoferii menționați, în 

care AFMB este desemnat în mod expres „angajator” și acest lucru, în 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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pofida faptului că acești șoferi sunt de obicei la dispoziția companiilor 

de transport olandeze cu care AFMB a încheiat acorduri de gestionare a 

flotei. 

Clarificarea disputei în cauză cu privire la cine trebuie să fie considerat 

angajator în sensul articolului 13 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din 

Regulamentul nr. 883/2004 în acțiunea principală - AFMB sau 

companiile olandeze - este de o importanță semnificativă, deoarece 

permite determinarea legislației naționale aplicabile privind securitatea 

socială, pentru a garanta șoferilor internaționali dreptul de a avea acces 

la sistemele naționale de securitate socială indiferent dacă au fost 

angajați în alte state membre decât statul lor de origine.  

Documente de referință

 

Marți, 26 noiembrie 2019 

Concluzii în cauza C-717/18 Procureur-generaal 

Mandatul european de arestare  

 

Subiectul mandatului european de arestare („MAE”) în cazul de față este 

un rapper și un compozitor. El a fost condamnat în Spania pentru mai 

multe infracțiuni comise în 2012 și 2013. „Glorificarea terorismului și 

umilirea victimelor acestuia” a fost una dintre aceste infracțiuni. Legea 

aplicabilă acestei infracțiuni la momentul săvârșirii faptei prevedea că 

aceasta era sancționată cu o pedeapsă privativă de libertate de 

maximum doi ani. 

Persoana solicitată a părăsit Spania pentru Belgia. Autoritatea judiciară 

spaniolă competentă a emis un MAE în vederea executării pedepsei 

privative de libertate. În acesta era indicat că infracțiunea de glorificare 

a terorismului și umilirea victimelor acestuia se încadrează în categoria 

„terorism”. De asemenea, era indicat că durata pedepsei privative de 

libertate maximă pentru această infracțiune  este de trei ani. 

Articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584 / JAI a Consiliului 

din 13 iunie 2002 privind mandatul de arestare europeană și 

procedurile de predare între statele membre prevede că infracțiunile 

enumerate, inclusiv cea a „terorismului”, nu trebuie să conducă la o 

procedură de verificare a dublei incriminări, dacă acestea sunt 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-610/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-610/18
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pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de maximum trei ani. 

Dar care este punctul de referință adecvat pentru a evalua dacă această 

cerință este îndeplinită? Este pedeapsa privativă de libertate maximă 

aplicabilă cazului în cauză, care este în mod normal reglementat de 

legea care s-a aplicat la săvârșirea infracțiunii? Sau este sentința 

maximă prevăzută de legislația națională în vigoare la momentul 

emiterii MAE? Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată în 

această privință. 

 

 Documente de referință

 

Marți, 3 decembrie 2019 

Hotărâre în cauza C-482/17 Republica Cehă împotriva 

Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene 

Directiva 2017/853 — – Încălcarea principiilor atribuirii, 

proporționalității, securității juridice și nediscriminării  

După o serie de evenimente tragice, care au inclus atacurile care au 

avut loc la Paris și la Copenhaga, Comisia Europeană a adoptat o 

propunere  de modificare a legislației Uniunii privind controlul, 

achiziționarea și deținerea de arme. Printr-o cerere din 9 august 2017, 

întemeiată pe articolul 263 TFUE, Republica Cehă solicită anularea 

Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului, care 

conține normele relevante de drept al Uniunii care reglementează 

această materie. 

Republica Cehă invocă patru motive în susținerea cererii sale. Aceasta 

susține că, prin adoptarea Directivei 2017/853, Parlamentul European 

și Consiliul au încălcat următoarele principii ale dreptului Uniunii: 

atribuirea de competențe, în măsura în care articolul 114 TFUE a fost 

invocat drept temei juridic pentru o măsură care urmărește în realitate 

obiectivele de prevenire a criminalității, în special a terorismului 

(primul motiv), principiul proporționalității (al doilea motiv), principiile 

securității juridice și protecției încrederii legitime (al treilea motiv) și 

principiul nediscriminării (al patrulea motiv).  

Documente de referință

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-717/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-717/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-482/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-482/17
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Joi, 5 decembrie 2019 

Hotărâre în cauza C-671/18 Centraal Justitieel 

Incassobureau 

Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă 

Curtii de Justiție a Uniunii Europene i se cere să interpreteze decizia-

cadru 2005/214/JHA destinată să stabilească un mecanism eficient de 

recunoaștere și executare transfrontalieră a deciziilor care necesită o 

sancțiune financiară de a fi plătită de o persoană fizică sau de o 

persoană juridică în urma comiterii unei infracțiuni.  

Instanța de trimitere poloneză a adresat o serie de întrebări privind 

aplicabilitatea deciziei-cadru, în special în ceea ce privește executarea 

amenzilor în cazul în care notificarea unei decizii de amendă a fost 

efectuată astfel încât să încalce dreptul unei părți la o apărare efectivă 

în fața unei instanțe. 

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 
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