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Urmăriți @EUCourtPress  

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 6 aprilie 

2020 - 19 aprilie 2020 

este vacanță judiciară. 

 

 

 

  

 

 

 

ULTIMELE MĂSURI ÎMPOTRIVA CORONAVIRUS LA CJUE 

În vederea epidemiei COVID-19, Curtea de Justiție își adaptează 

constant aranjamentele de lucru pentru a face față situației fără 

precedent. Toate acțiunile întreprinse de Curte sunt ghidate de 

nevoia imperativă de a proteja sănătatea personalului său, 

contribuind în același timp la lupta autorităților publice împotriva 

răspândirii virusului și prin menținerea continuității în activitatea sa 

judiciară. 

Au fost puse în aplicare următoarele măsuri: 

• Tot personalul este obligat să lucreze de acasă. 

• Curtea de Justiție va pronunța toate hotărârile programate pentru 

următoarele 2 săptămâni într-o singură ședință, joi, 23 aprilie, la 

ora 9.30 dimineața. 

• Tribunalul va pronunța toate hotărârile programate pentru 

următoarele 2 săptămâni într-o singură ședință, joi, 23 aprilie, la 

ora 11 dimineața. 

• Consultarea periodică a site-ului nostru web este încurajată 

pentru informare cu privire la eventualele actualizări. 

 

Informații suplimentare sunt disponibile aici. 

 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/
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 Joi, 23 aprilie 2020                                                       

 Hotărâre în cauza C-507/18 Associazione Avvocatura 

per i diritti LGBTI 

 Egalitate de tratament în ocuparea forței de muncă - Interzicerea 

discriminării pe motive de orientare sexuală 

 

Recurentul în fața Curții de Casație (Italia), a susținut în timpul 

unui interviu radio că nu dorește să numească o persoană 

homosexuală la cabinetul său de avocatură sau să utilizeze 

serviciile persoanelor homosexuale în acest context. Drept 

urmare, la 6 august 2014 s-a constatat că el a acționat ilegal 

printr-un ordin al Tribunale di Bergamo în calitate de tribunal 

pentru ocuparea forței de muncă. 

 

Corte suprema di cassazione (Italia) se întreabă dacă legislația 

relevantă a UE ar trebui să fie interpretată în sensul că o asociație 

formată din avocați specializați în protecția judiciară a 

persoanelor LGBTI, ale căror statuturi afirmă că obiectivul său este 

promovarea culturii și respectului drepturilor persoanelor LGBTI, 

în mod automat, ca persoană juridică care are un interes colectiv 

și, ca asociație fără scop lucrativ, are calitate procesuală activă în 

circumstanțele presupuse discriminări împotriva persoanelor 

LGBTI. 

 

Ulterior, se întreabă, de asemenea, dacă o declarație care exprimă 

o opinie negativă cu privire la homosexuali, prin care, într-un 

interviu acordat în timpul unui program de divertisment radio, 

persoana intervievată a declarat că nu va numi niciodată o 
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persoană LGBTI la cabinetul său de avocatură și nici nu dorește să 

utilizeze serviciile aceste persoane intră în sfera de aplicare a 

normelor anti-discriminare prevăzute în directiva aplicabilă, chiar 

dacă această declarație nu se referă la nicio procedură de 

recrutare actuală sau planificată de către persoana intervievată. 

 

Documente de referință 

 

 

 Joi, 23 aprilie 2020                                                       

 Hotărâre în cauza C-28/19 Ryanair 

 Transport aerian 

Prin această cerere de decizie preliminară, Consiglio di Stato 

(Italia) dorește să afle dacă, conform Regulamentului (CE) nr. 

1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor 

aeriene, costurile aferente înregistrării online și „taxei de 

administrare” pentru achiziționarea cu card de credit, care 

grevează prețul biletelor în sine, precum și cele care rezultă din 

aplicarea TVA-ului asupra tarifelor și a tarifelor suplimentare 

facultative pentru zborurile naționale intră în categoria 

suplimentelor de preț care nu pot fi evitate și sunt previzibile sau 

a celor opționale.  

Documente de referință 

 

 

 Joi, 23 aprilie 2020                                                       

 Concluzii în cauzele conexe C-924/19 PPU Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális 

Igazgatóság și C-925/19 PPU Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális 

Igazgatóság 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-507/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-28/19
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 Cerere de protecție internațională 

Cele două cauze conexe oferă Curții de Justiție a Uniunii Europene 

posibilitatea de a examina încă o dată situația juridică a 

solicitanților de protecție internațională care se află în zona de 

tranzit Röszke, la granița dintre Serbia și Ungaria.  

Numeroasele întrebări adresate Curții tratează diferite aspecte 

legate de interpretarea Directivei 2013/32/UE, în special în ceea 

ce privește consecințele neadmiterii de către o țară terță a 

migranților a căror cerere de protecție internațională a fost 

declarată inadmisibilă, în ceea ce privește clasificarea cazării 

acestora în zona de tranzit și în ceea ce privește dispozițiile 

dreptului UE care reglementează detenția și dreptul acestora la o 

protecție judiciară eficientă, în special prin adoptarea de măsuri 

provizorii de către judecătorul național. 

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=C-924/19
http://curia.europa.eu/

