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 Joi, 30 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-483/20 Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides 

Cerere de protecție internațională 

Un cetățean sirian a ajuns, după ce a trecut prin Libia și Turcia, în 

Austria, țară în care a depus o cerere de protecție internațională. După 

obținerea statutului de refugiat, persoana în cauză a plecat în Belgia 

pentru a se alătura celor doi copii ai săi, dintre care unul era minor și a 

depus o nouă cerere de protecție internațională declarată inadmisibilă, 

având în vedere recunoașterea prealabilă acordată în primul stat 

membru. 

În acest context, se pune întrebarea, în special, dacă dreptul 

fundamental la respectarea vieții de familie, consacrat în articolul 7 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii, coroborat cu obligația de a 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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lua în considerare interesul superior al copilului prevăzut la articolul 

24 alineatul (2) din acesta, poate înfrânge mecanismul de 

inadmisibilitate a cererilor de protecție internațională prevăzut la 

articolul 33 alineatul (2) (a ) din Directiva 2013/32. 

Documente de referință 

 

 Joi, 30 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-389/20 TGSS 

Egalitate de tratament pentru bărbați și femei în materie de securitate 

socială 

Prin prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nr. 2 de Vigo (Curtea 

Administrativă Provincială nr. 2 din Vigo, Spania) înaintează Curții 

întrebări având ca obiect, în special, interpretarea articolul 4 alineatul 

(1) din Directiva 79/7/CEE, în contextul unei dispoziții naționale 

precum articolul 251 litera d) din LGSS [, potrivit căreia] „d) Protecția 

conferită de sistemul special pentru lucrătorii casnici nu include 

protecția privind șomajul.” 

Există aici o discriminare indirectă, interzisă de Directiva 79/7? 

Aceasta este, în principiu, întrebarea la care Curtea trebuie să 

răspundă în această cauză. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 6 octombrie 2021                                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-136/20 LU 

Sancțiune financiară impusă de statul emitent proprietarului 

vehiculului ca urmare a încălcării obligației de identificare a 

conducătorului auto suspectat de a fi răspunzător pentru săvârșirea 

unei infracțiuni rutiere 

Prezenta trimitere preliminară invită Curtea să precizeze măsura în 

care o autoritate competentă a unui stat membru poate refuza 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-483/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-389/20
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recunoașterea și executarea unei decizii de condamnare la o sancțiune 

financiară pronunțată în alt stat membru atunci când consideră că 

infracțiunea săvârșită în acest din urmă stat nu intră în lista 

infracțiunilor pentru care legiuitorul Uniunii a exclus, în Decizia‑cadru 

2005/214, verificarea dublei incriminări a faptei. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri referitoare la 

recunoașterea și la executarea de către autoritatea competentă 

maghiară a unei sancțiuni financiare care a fost pronunțată împotriva 

unuia dintre resortisanții săi, LU, de autoritatea competentă austriacă.  

Această sancțiune a fost aplicată pentru motivul că LU, în calitate de 

proprietar al unui vehicul implicat în săvârșirea unei infracțiuni rutiere, 

nu a respectat obligația care îi revine de a identifica conducătorul 

suspectat de a fi răspunzător pentru săvârșirea infracțiunii respective. 

În timp ce autoritatea competentă austriacă consideră că încălcarea 

acestei obligații de identificare constituie o infracțiune referitoare la o 

„conduită contrară normelor de trafic rutier”, în sensul articolului 5 

alineatul (1) a treizeci și treia liniuță din Decizia‑cadru 2005/214, 

pentru care este exclusă verificarea dublei încriminări a faptei, 

autoritatea competentă maghiară susține, la rândul său, că respectiva 

conduită nu poate fi calificată astfel. 

Întrebările adresate de Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunalul 

Districtului Zalaegerszeg, Ungaria) urmăresc în esență să stabilească 

întinderea și modalitățile controlului pe care îl poate exercita 

autoritatea competentă din statul executant atunci când consideră că 

cererea de recunoaștere și de executare a sancțiunii financiare 

adresate acesteia de autoritatea competentă din statul emitent este 

afectată de o eroare în ceea ce privește calificarea juridică a 

infracțiunii, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Decizia‑cadru 

2005/214.  

Aceste întrebări oferă de asemenea Curții ocazia de a preciza noțiunea 

de „conduită contrară normelor de trafic rutier” utilizată de legiuitorul 

Uniunii la articolul 5 alineatul (1) a treizeci și treia liniuță din 

decizia‑cadru menționată, în lipsa oricărei definiții în dreptul Uniunii a 

acestei infracțiuni și într‑un context în care nu există o uniformizare a 

normelor de circulație rutieră în Uniunea Europeană. 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-136/20
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 Miercuri, 6 octombrie 2021                                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-35/20 Syyttäjä 

Obligația, sub sancțiune penală, de a deține o carte de identitate sau 

un pașaport la trecerea frontierei unui stat membru – Directiva 

2004/38/CE – Articolele 4 și 5 – Trecerea frontierei maritime a unui 

stat membru într‑o ambarcațiune de agrement 

Un cetățean al Uniunii Europene trece o frontieră maritimă națională la 

bordul unei ambarcațiuni de agrement în cadrul unei călătorii 

dus‑întors între două state membre, și anume Finlanda și Estonia, fără 

a deține documente de călătorie. 

Acesta este contextul în care se înscriu întrebările preliminare adresate 

de Korkein oikeus (Curtea Supremă, Finlanda), care privesc în esență 

problema dacă statele membre pot impune cetățenilor Uniunii, sub 

sancțiune penală, obligația de a deține o carte de identitate valabilă 

sau un pașaport valabil la trecerea frontierei unui stat membru. Curtea 

este de asemenea chemată să se pronunțe cu privire la 

proporționalitatea regimului penal finlandez de zile‑amendă prevăzut 

în cazul nerespectării unei astfel de obligații. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 6 octombrie 2021                                                                                                                                                             

Aviz 1/19 Convenția de la Istanbul 

Relații externe 

Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței în familie a fost adoptată de Consiliul 

Europei la 7 aprilie 2011 și a fost deschisă spre semnare la 11 mai 

2011. O primă propunere a Comisiei pentru o decizie a Consiliului 

privind semnarea Istanbulului Convenția în numele UE nu a obținut 

sprijinul suficient al membrilor Consiliului. În consecință, s-a decis 

reducerea sferei de aplicare la competența exclusivă a Uniunii. De 

asemenea, s-a decis împărțirea propunerii Comisiei pentru o decizie a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-35/20
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Consiliului de semnare a Convenției de la Istanbul în două părți și 

adoptarea a două decizii. 

Cele două decizii au fost adoptate la 11 mai 2017. Prima a vizat 

aspecte legate de cooperarea judiciară în materie penală și a menționat 

ca temei juridic articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din 

TFUE. Al doilea se referea la azil și nereturnare și menționa ca temei 

articolul 78 alineatul (2) din TFUE. Considerentele ambelor decizii 

includeau trimiteri la competențele Uniunii și ale statelor sale membre. 

La 9 iulie 2019, Parlamentul European a solicitat, în conformitate cu 

articolul 218 alineatul (11) din TFUE, avizul Curții privind aderarea UE 

la Convenția de la Istanbul. 

În prima sa întrebare, Parlamentul dorește să se stabilească ce articole 

din TFUE ar trebui să constituie temeiurile juridice adecvate pentru 

actul Consiliului de încheiere a Convenției de la Istanbul în numele 

Uniunii. De asemenea, se întreabă dacă este necesar sau posibil să se 

împartă fiecare dintre cele două decizii privind semnarea și încheierea 

Convenției din cauza acestei alegeri a temeiului juridic. 

În a doua întrebare, Parlamentul dorește să se stabilească dacă 

încheierea de către Uniune a Convenției de la Istanbul în conformitate 

cu articolul 218 alineatul (6) din TFUE este compatibilă cu tratatele în 

absența unui acord comun al tuturor statelor membre cu privire la 

consimțământul lor de a fi obligat prin acea Convenție. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 6 octombrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauzele conexe C-368/20 

Landespolizeidirektion Steiermark - C-369/20 

Bezirkshauptmannschaft Leibnitz 

Controale la frontierele interne în spațiul Schengen 

NW, care locuiește în Amsterdam (Țările de Jos), a fost amendat în 

Austria pentru trecerea frontierei sloveno-austriece la Spielfeld în 

august 2019 fără a fi în posesia unui document de călătorie actual. 

Într-adevăr, NW refuzase să-și prezinte pașaportul inspectorului care 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-1/19
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l-a solicitat, considerând că controlul la frontierele interne ale spațiului 

Schengen era contrar dreptului Uniunii. În noiembrie 2019, NW a fost 

din nou verificat în timp ce se pregătea să conducă în Austria (din nou 

la Spielfeld) din Slovenia.  

NW a contestat atât aceste verificări, cât și amenda în fața 

Landesverwaltungsgericht Steiermark (Curtea Administrativă Regională 

din Stiria, Austria). El a solicitat Curții de Justiție să interpreteze 

legislația UE și, în special, Codul frontierelor Schengen, care are ca 

scop asigurarea absenței oricăror controale asupra persoanelor atunci 

când acestea trec frontierele interne.  

Landesverwaltungsgericht afirmă că Austria a reintrodus controalele la 

frontieră cu Slovenia în contextul crizei migrației din septembrie 2015. 

Ulterior, aceste controale au fost continuate pe baza diferitelor 

excepții prevăzute de Codul Schengen.  

La momentul verificărilor contestate, în 2019, Austria folosise deja 

aceeași excepție de mai multe ori la rând, de fiecare dată pentru o 

perioadă de șase luni. Această excepție permite statelor membre, în 

circumstanțe excepționale în care se confruntă cu o amenințare gravă 

la ordinea publică sau la securitatea internă, să reintroducă temporar, 

în anumite condiții, controalele la frontierele interne. Cu toate acestea, 

codul prevede o perioadă maximă de șase luni în acest sens.  

Documente de referință 

 

 Miercuri, 6 octombrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauzele conexe C-59/18 Italia / Consiliu - C-

182/18 Comune di Milano / Consiliu, în cauzele conexe C-

106/19 Italia / Consiliu și Parlament - C-232/19 Comune 

di Milano / Parlament și Consiliu și în cauza C-743/19 

Parlament / Consiliu 

Deciziile reprezentanților guvernelor statelor membre de a reloca 

sediul EMA la Amsterdam și sediul ELA la Bratislava 

În noiembrie 2017, în urma notificării de către Regatul Unit a intenției 

sale de a se retrage din Uniunea Europeană, reprezentanții guvernelor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-368/20
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statelor membre au ales orașul Amsterdam pentru a înlocui Londra ca 

noul sediu al Agenției Agenția Europene pentru Medicamente („EMA”). 

În iunie 2019, au decis, de asemenea, că nou-înființata Autoritatea 

Europeană a Muncii („ELA”) își va avea sediul la Bratislava.  

În cauzele C-59/18 și C-182/18, Republica Italiană și Comune di 

Milano contestă decizia reprezentanților guvernelor statelor membre 

de a reloca sediul EMA la Amsterdam. În cauza C-743/19, Parlamentul 

European contestă decizia reprezentanților statelor membre de a 

localiza sediul ELA la Bratislava, Slovacia.  

Ulterior deciziei reprezentanților guvernelor statelor membre a fost 

adoptat Regulamentul (UE) 2018/1718 care prevede că noul sediu al 

EMA este Amsterdam. Acest regulament a fost contestat prin două 

acțiuni introduse de Republica Italiană (C-106/19) și respectiv de 

Commune di Milano (C-232/19).  

Documente de referință 

 

 Miercuri, 6 octombrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-348/20 Nord Stream 2 / Parlament și 

Consiliu 

Energie 

Compania elvețiană Nord Stream AG, în care compania rusă PJSC 

Gazprom deține o participație de 51%, deține și operează conducta 

Nord Stream (cunoscută sub numele de Nord Stream 1) care asigură 

fluxul de gaze între Vyborg (Rusia) și Lubmin (Germania), lângă 

Greifswald (Germania). Construcția acelei conducte a fost finalizată în 

2012 și va fi operată pentru o perioadă de 50 de ani. 

Compania elvețiană Nord Stream 2 AG, care este deținută în totalitate 

de societatea pe acțiuni publică rusă Gazprom, este responsabilă 

pentru planificarea, construcția și exploatarea conductei Nord Stream 

2, care este paralelă cu conducta Nord Stream 1. În ianuarie 2017 au 

început lucrările de recuperare, în beton, a conductelor destinate 

utilizării ca parte a conductei respective. 

La 17 aprilie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat Directiva 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-59/18
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2019/6922 de modificare a Directivei 2009/73 privind normele 

comune pentru piața internă a gazelor naturale. Această directivă a 

intrat în vigoare la 23 mai 2019 și a fost, în principiu, transpusă de 

statele membre în legislația lor națională până cel târziu la 24 

februarie 2020. La data intrării sale în vigoare, lucrările de recuperare, 

în beton, a conductelor conductei Nord Stream 2 erau, conform 

declarațiilor făcute de Nord Stream 2 AG, 95% finalizate. 

De la intrarea în vigoare a directivei de modificare, operatorii de 

conducte precum Nord Stream AG și Nord Stream 2 AG au acum, 

potențial, o parte din liniile lor de transport al gazelor, în acest caz 

partea situată între un stat membru și un stat terț în sus pe teritoriul 

statelor membre sau marea teritorială a statului membru respectiv, 

supusă Directivei 2009/73 și dispozițiilor legislației naționale de 

transpunere a directivei respective. Aceasta înseamnă că acești 

operatori au, printre altele, obligația de a separa operatorii de sisteme 

de transport și de sisteme de transport și de a introduce un sistem de 

acces terț nediscriminatoriu la sistemele de transport și distribuție a 

gazelor pe baza tarifelor publicate. 

Nord Stream AG și Nord Stream 2 AG au introdus acțiuni în fața 

Tribunalului, primul solicitând anularea parțială a directivei 

modificatoare și al doilea solicitând anularea acesteia în totalitate. 

Această cauză se referă la recursul introdus la 28 iulie 2020 de Nord 

Stream 2 AG împotriva ordonanței Tribunalului pronunțată la 20 mai 

2020 în cauza T-526/19, Nord Stream 2 / Parlament și Consiliu. 

Documente de referință 
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 Miercuri, 29 septembrie, 11:00                                                                                                                                

Hotărâri în cauzele T-341/18 Nec / Comisia Europeană, T-

342/18 Nichicon Corporation / Comisia Europeană, T-

343/18 Tokin / Comisia Europeană, T-344/18 Rubycon et 

Rubycon Holdings/ Comisia Europeană & T-363/18 

Nippon Chemi-Con Corporation / Comisia Europeană 

Concurență 

În această serie de hotărâri, o serie de companii contestă deciziile 

respective ale Comisiei referitoare la o procedură în temeiul articolului 

101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul SEE și, în subsidiar, 

anularea sau reducerea amenzii aplicate. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 29 septembrie, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T-528/20 Kočner / Europol 

Date cu caracter personal 

Acțiunea are ca obiect o cerere de reparare a prejudiciilor în aplicarea 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-341/18
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articolului 268 TFUE întemeiată pe răspunderea extracontractuală 

pentru prejudiciul cauzat domnului Kočner prin două fapte cauzatoare 

de prejudicii. Potrivit acestuia, primul fapt cauzator de prejudicii 

constă în prelucrarea de către Agenția Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) a datelor cu caracter 

personal ale reclamantului fără aprobarea unei instanțe sau a unui 

organ administrativ independent, prin accesarea datelor din 

telefoanele mobile și prin extragerea acestora, precum și prin 

scurgerile de date care emană de la reclamant (faptul cauzator de 

prejudicii nr. 1).  

Al doilea fapt cauzator de prejudicii constă în pretinsa stabilire de 

către Europol a unui raport oficial în care a arătat că reclamantul se 

regăsește în așa-numitele „Liste cu membri ai mafiei” („Mafiánsky 

zoznamy”). 

Documente de referință 
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