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 Marți, 14 ianuarie 2020 

Concluzii în cauza C-78/18 Comisia Europeană / Ungaria 

Legislație națională care prevede cerințe de înregistrare, raportare și 

transparență pentru organizațiile neguvernamentale care primesc 

donații străine 

În 2017, Ungaria a adoptat o lege care să ofere transparență 

organizațiilor civile care primesc donații din străinătate. În 

conformitate cu această lege, astfel de organizații trebuie să se 

înregistreze la autoritățile maghiare ca „organizații beneficiare de 

ajutor extern” atunci când suma donațiilor primite pe parcursul unui an 

dat atinge un anumit prag. În momentul înregistrării, aceștia trebuie să 

indice și numele donatorilor al căror ajutor atinge sau depășește 

500.000 de guldeni olandezi (aproximativ 1.500 de euro) și suma 

exactă a ajutorului. Aceste informații sunt publicate ulterior pe o 

platformă electronică pentru acces public gratuit. În plus, organizațiile 

civile în cauză trebuie să menționeze în paginile de acces și în 

publicațiile lor faptul că acestea constituie o „organizație beneficiară de 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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ajutor extern”. 

Comisia a introdus în fața Curții de Justiție o procedură împotriva 

Ungariei pentru nerespectarea obligațiilor ce decurg din dreptul Uniunii 

Europene. Aceasta afirmă că legea privind transparența organizațiilor 

civile finanțate din străinătate încalcă atât principiul liberei circulații a 

capitalurilor, cât și mai multe drepturi protejate de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene: dreptul la respectarea vieții private, 

la protecția datelor personale și la libertatea de asociere.  

Documente de referință

 

 Marți, 14 ianuarie 2020 

Concluzii în cauza C-641/18 Rina 

Recunoașterea și executarea hotărârilor civile și comerciale 

Această cauză își are originea în scufundarea unui feribot de pasageri 

în Marea Roșie. Întrebarea adresată Curții este următoarea: 

Articolul 1 [alineatul] (1) și articolul 2 [alineatul] (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 44/2001 [al Consiliului] din 22 decembrie 2000 trebuie 

interpretate – inclusiv în lumina articolului 47 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, a articolului 6 alineatul 1 din 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale (CEDO) și a considerentului (16) al Directivei 

2009/15/CE – în sensul că se opun ca o instanță dintr-un stat membru 

să își poată nega competența, recunoscând imunitatea de jurisdicție în 

beneficiul unor entități și persoane juridice private cu sediul în acest 

stat membru, care desfășoară activități de clasificare și/sau de 

certificare, în legătură cu desfășurarea unor astfel de activități de 

clasificare și/sau de certificare în numele unui stat care nu este 

membru al Uniunii Europene, într-un litigiu având ca obiect repararea 

prejudiciilor suferite în cazul decesului și al vătămării corporale 

cauzate de naufragiul unui feribot de pasageri, și în care se invocă 

răspunderea pentru fapte săvârșite din culpă? 

Avocatul general Szpunar își va prezenta concluziile în această cauză. 

Documente de referință

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-78/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-78/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-641/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-641/18
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 Miercuri, 15 ianuarie 2020 

Concluzii în cauza C-623/17 Privacy International, și în 

cauzele alăturate C-511/18 La Quadrature du Net și alții, 

C-512/18 French Data Network & C-520/18 Ordre des 

barreaux francophones et germanophones și alții 

Protecția datelor personale 

Curtea Constituțională belgiană, Consiliul de stat francez și un 

judecător englez au pus întrebări Curții despre, printre altele, utilizarea 

datelor de comunicare în vrac de către serviciile de securitate și 

informații și jurisprudența anterioară a Curții (21 decembrie 2016, 

Tele2 Sverige și Watson și alții, C-203/15 și C-698/15).  

 Documente de referință cauza C-623/17   

 Documente de referință cauza C-511/18 

  

 

 Luni, 20 ianuarie 2020, 14:30 & Marți, 21 ianuarie 2020, 9:00       

Pledoarii în cauzele alăturate C-83/19 Asociaţia “Forumul 

Judecătorilor Din România”, C-127/19 Asociaţia “Forumul 

Judecătorilor Din România” și Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea 

Statutului Procurorilor & C-195/19 PJ; cauza C-291/19 SO; cauza 

C-355/19 Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”; și 

cauza C- 397/19 Statul Român. 

Statul de drept 

Pledoariile se referă la o serie de cereri românești de pronunțare a unei 

hotărâri preliminare care se referă la interpretarea deciziei Comisiei 

2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de 

cooperare și verificare a a progresului realizat de România în vederea 

atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei 

sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției. 

Principala întrebare adresată Curții de Justiție se referă la natura 

acestui Mecanism de cooperare și verificare (MCV) și dacă acesta este 

obligatoriu pentru România. 

O altă întrebare este dacă legislația română care instituie o secție în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-623/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-623%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=12166270
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-623%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=12166270
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-623%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=12166270
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-511/18
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parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu competență 

de a investiga infracțiunile din sectorul justiției respectă legislația 

Uniunii Europene și, mai precis, principiul statului de drept. 

Documente de referință

 

 Marți, 21 ianuarie 2020 

Concluzii în cauza C-307/18 Generics 

 Abuz de poziție dominantă – produse farmaceutice  

Avocatul general Kokott își va prezenta concluziile în această trimitere 

de la instanța de apel în domeniul concurenței din Londra.  

Curtea va încerca să răspundă, printre altele, la întrebarea dacă, în 

sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE, titularul unui brevet pentru un 

produs farmaceutic și o societate de medicamente generice care 

dorește să intre pe piață cu o versiune generică a produsului trebuie 

considerați drept concurenți potențiali atunci când părțile, de bună 

credință, sunt în litigiu în ceea ce privește validitatea brevetului și/sau 

încălcarea respectivului brevet de către produsul generic? 

 Documente de referință

 Miercuri, 22 ianuarie 2020 

 

Hotărâre în cauzele alăturate C-175/18 P PTC Therapeutics 

International / EMA & C-178/18 P MSD Animal Health 

Innovation et Intervet International / EMA 

Zona de libertate, securitate și justiție 

Avocatul general Sharpston își va prezenta concluziile în această 

referință poloneză în care Curții de Justiție a Uniunii Europene i se cere 

să interpreteze noțiunea de „cantitate mare de droguri” în contextul 

cooperării judiciare în materie penală. 

Documente de referință

 

 

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-175/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-175/18
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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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Luxemburg L-2925 
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