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 Marți, 1 iunie 2021                                                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-650/18 Ungaria / Parlamentul 

European 

Reguli privind calcularea voturilor în conformitate cu articolul 354 

TFUE și cu articolul 178 din Regulamentul de procedură al 

Parlamentului – Noțiunea de vot exprimat – Excluderea abținerilor 

La 12 septembrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție 

referitoare la o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în 

temeiul articolului 7 alineatul (1) TUE, existența unui risc clar de 

încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Uniunea (denumită în continuare „rezoluția atacată”). Prin prezenta 

acțiune, Ungaria solicită anularea acestei rezoluții în temeiul articolului 

263 TFUE. 

Acțiunea ridică două probleme juridice cheie:  

 În primul rând, propunerile motivate adoptate potrivit 

articolului 7 alineatul (1) TUE sunt supuse controlului 

jurisdicțional în conformitate cu articolul 263 TFUE, în special 

având în vedere articolul 269 TFUE?  

 În al doilea rând, în cazul unui răspuns afirmativ, cum trebuie 

luate în calcul abținerile din Parlament pentru a se stabili dacă a 

fost atinsă majoritatea de două treimi din voturile exprimate, 

după cum impune articolul 354 TFUE? 

Documente de referință 

 

  

 Miercuri, 2 iunie 2021                                                                                                                                            

Pledoarii în cauza C-179/20 Fondul Proprietatea  

Ajutor de stat 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Bucureşti 

dorește să afle, în principal, dacă adoptarea de către statul român a 

unei reglementări care prevede în favoarea a două societăți cu capital 

majoritar de stat: 

 acordarea de acces prioritar la dispecerizare și obligația 

operatorului de transport și sistem de a achiziționa servicii 

tehnologice de sistem de la aceste societăți și 

 acordarea de acces garantat la rețelele electrice pentru energia 

electrică produsă de cele două societăți care să asigure 

funcționarea continuă a acestora, 

 reprezintă ajutor de stat în înțelesul articolului 107 TFUE. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                      

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-650/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/20
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Hotărâre în cauza C-784/19 TEAM POWER EUROPE 

Întreprindere care pune la dispoziție lucrători temporari – Caracterul 

obișnuit al desfășurării activității – Stabilirea statului membru în care 

angajatorul își desfășoară în mod obișnuit activitățile 

Întreprinderile de muncă temporară (denumite în continuare „IMT”) 

angajează lucrători în vederea punerii acestora la dispoziția altor 

întreprinderi (denumite în continuare „utilizatoare sau beneficiare”).  

În temeiul contractelor de punere la dispoziție încheiate între IMT și 

întreprinderea utilizatoare, lucrătorii din cadrul IMT, care își mențin 

raportul de muncă cu aceasta din urmă, rămân sub controlul și 

conducerea utilizatoarei. 

În litigiul care a dat naștere prezentei trimiteri preliminare, instanța de 

trimitere trebuie să stabilească ce legislație în materia securității 

sociale i se aplică unui lucrător bulgar pe care o IMT cu sediul în 

Bulgaria l‑a pus în mod temporar la dispoziția unui angajator german. 

În vederea clarificării acestei chestiuni, instanța de trimitere solicită 

Curții să interpreteze articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 987/2009 coroborat cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul 

nr. 883/2004. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-635/18 Comisia Europeană/Germania  

Depășirea sistematică și persistentă a valorilor limită pentru dioxidul 

de azot (NO2) în anumite zone și aglomerații din Germania 

Prin cererea sa, Comisia Europeană îi solicită Curții să constate că 

Republica Federală Germania, depășind în mod sistematic și persistent, 

pe de o parte, valoarea limită anuală stabilită pentru dioxidul de azot 

(NO2) în 26 de zone și aglomerări situate pe Teritoriul german și, pe 

de altă parte, valoarea limită/oră stabilită pentru NO2 în două dintre 

aceste zone, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

dispozițiilor articolului 13 alineatul (1) și ale anexei XI la Directiva 

2008/50 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-784/19
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pentru Europa. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                              

Hotărâre în cauza C-182/20 Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Suceava e.a. 

TVA 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Suceava 

dorește să afle, mai ales, dacă Directiva 2006/112/CE se opune unei 

legislații naționale prin care, odată cu deschiderea procedurii 

falimentului operatorului economic, i se impune în mod automat și 

fără alte verificări ajustarea TVA prin refuzul deducerii TVA-ului 

aferent unor operațiuni taxabile anterioare intrării în procedura 

falimentului și obligarea operatorului economic la plata TVA 

deductibilă. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-822/19 Flavourstream 

Uniune vamală - Tarif vamal comun - Nomenclatură combinată - 

Clasificare tarifară 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Alba Iulia 

dorește să afle dacă nomenclatura care figurează în anexa I la 

Regulamentul nr. 2658/87 trebuie interpretată în sensul că produsul 

„AURIC GMO FREE”, în discuție în prezentul litigiu, se clasifică la 

subpoziția tarifară 1702 90 95 sau la subpoziția 2912 49 00. 

Documente de referință 
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Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cauze 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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