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 Marți, 16 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-821/19  Comisia Europeană / Ungaria 

Proceduri comune de acordare și retragere a protecției internaționale – 

Directiva 2013/32/UE – Motive de inadmisibilitate a cererilor de 

protecție internațională 

Prin acțiunea formulată, Comisia Europeană solicită Curții să constate 

că Ungaria nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dreptului 

Uniunii pentru următoarele motive: 

–        întrucât a introdus un motiv de inadmisibilitate a cererilor de 

protecție internațională, pe lângă cele enumerate în lista exhaustivă 

prevăzută la articolul 33 alineatul (2) din Directiva 2013/32/UE; 

–        întrucât a calificat drept infracțiune activitatea de organizare în 

scopul de a permite inițierea unei proceduri de azil de către persoane 

care nu îndeplinesc criteriile pentru acordarea protecției internaționale 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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prevăzute de dreptul național și întrucât a adoptat măsuri care 

determină restricții în ceea ce privește persoanele urmărite sau 

sancționate pentru o astfel de infracțiune, cu încălcarea articolului 8 

alineatul (2), a articolului 12 alineatul (1) litera (c) și a articolului 22 

alineatul (1) din Directiva 2013/32, precum și a articolului 10 alineatul 

(4) din Directiva 2013/33/UE. 

Documente de referință 

 

 Marți, 16 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-748/19 Prokuratura Rejonowa w 

Mińsku Mazowieckim 

Independența judecătorilor – Compunerea completelor de judecată în 

cauze penale care includ judecători detașați de ministrul justiției 

Prezentele cauze ridică probleme cruciale cu privire la admisibilitatea 

cererilor de decizie preliminară referitoare la cerința privind 

independența judecătorilor care reiese din articolul 19 alineatul (1) al 

doilea paragraf TUE.  

Se solicită Curții să precizeze limitele articolului 19 alineatul (1) TUE, în 

special în lumina hotărârilor recent pronunțate în cauzele A. K. și alții, 

Miasto Łowicz, Maler și Land Hessen1. 

Prezentele cauze ridică de asemenea o problemă de fond importantă: 

dreptul Uniunii se opune unor dispoziții naționale potrivit cărora 

ministrul justiției, care ocupă și poziția de procuror general, poate, pe 

baza unor criterii care nu sunt făcute publice, să detașeze judecători la 

instanțele superioare pentru o perioadă nedeterminată și, în orice 

moment, să pună capăt în mod discreționar acestor detașări? 

Documente de referință 

 

  

                                                 
1  Hotărârea din 19 noiembrie 2019, A. K. și alții (Independența Camerei Disciplinare a Curții Supreme) 

(C-585/18, C-624/18 și C-625/18, EU:C:2019:982, denumită în continuare „Hotărârea A. K. și alții”), Hotărârea 

din 26 martie 2020, Miasto Łowicz și Prokurator Generalny (C-558/18 și C-563/18, EU:C:2020:234, denumită 

în continuare „Hotărârea Miasto Łowicz”), Hotărârea din 9 iulie 2020, Land Hessen (C-272/19, EU:C:2020:535, 

denumită în continuare „Hotărârea Land Hessen”), și Ordonanța din 2 iulie 2020, S.A.D. Maler und 

Anstreicher (C-256/19, EU:C:2020:523, denumită în continuare „Ordonanța Maler” 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-821/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-748/19
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 Marți, 23 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-564/19 IS  

Cooperare judiciară în materie penală 

Cum se determină dacă decizia preliminară solicitată este necesară 

pentru a permite instanței de trimitere să „pronunțe o hotărâre”, în 

sensul articolului 267 al doilea paragraf TFUE? Cum trebuie 

interpretată această noțiune de „a pronunța o hotărâre”, care constituie 

cheia pretoriului preliminar? Întrebarea nu este, cu siguranță, nouă, 

dar ea a căpătat o dimensiune cu totul specială în cadrul numeroaselor 

cauze privind pretinse atingeri aduse statului de drept și 

independenței justiției soluționate deja de Curte sau aflate în curs de 

soluționare.  

În Hotărârea din 26 martie 2020, Miasto Łowicz și Prokurator 

Generalny (C‑558/18 și C‑563/18), Curtea a urmărit să își consolideze 

jurisprudența în materia admisibilității cererilor de decizie preliminară 

în acest domeniu.  

Prezenta cauză oferă Curții posibilitatea de a clarifica întinderea 

acestei hotărâri, răspunzând, printre altele, la o întrebare inedită, 

referitoare la o decizie de nelegalitate a unei ordonanțe de trimitere 

preliminară adoptate de o instanță superioară de ultim grad de 

jurisdicție, fără a fi afectate efectele juridice ale ordonanței 

menționate. 

Documente de referință 

 

 Joi, 25 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-488/20 Delfarma  

Medicamente de uz uman - Import paralel de medicamente - 

Regulamentul unui stat membru care prevede expirarea automată a 

autorizației de import paralel la un an de la expirarea autorizației de 

introducere pe piață pentru medicamentul de referință 

Prin această cerere de decizie preliminară, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie (Polonia) dorește să afle dacă: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-564/19
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- Articolul 34 TFUE se opune unei reglementări naționale potrivit 

căreia autorizația de import paralel expiră după un an de la 

expirarea autorizației de introducere pe piață a medicamentului 

de referință ; 

- În lumina articolelor 34 și 36 TFUE, o autoritate națională poate 

adopta o decizie cu caracter declarativ prin care se constată 

expirarea de plin drept a autorizației de introducere pe piață a 

unui medicament în cadrul unui import paralel numai ca 

urmare a curgerii unui termen stabilit prin lege, calculat de la 

data expirării autorizației de introducere pe piață a 

medicamentului de referință, fără a fi examinate motivele 

expirării autorizației privind acest medicament și celelalte 

condiții, prevăzute la articolul 36 TFUE, referitoare la protecția 

vieții și a sănătății persoanelor ; 

- Pentru adoptarea unei decizii cu caracter declarativ prin care se 

constată expirarea autorizației de introducere pe piață a unui 

medicament în cadrul unui import paralel este suficientă 

scutirea importatorilor paraleli de obligația de a prezenta 

rapoarte periodice privind siguranța, având drept efect lipsa 

deținerii de către autoritate a datelor actualizate ale raportului 

beneficiu-risc din punctul de vedere al farmacovigilenței. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 25 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-102/20 StWL Städtische Werke Lauf 

a.d. Pegnitz 

Directiva 2002/58/CE – Prelucrarea datelor personale și protejarea 

confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice – Mesaj 

publicitar difuzat în căsuța cu mesaje primite a utilizatorului unui 

serviciu de poștă electronică 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 2 al 

doilea paragraf litera (h) și a articolului 13 alineatul (1) din Directiva 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea 

confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, precum și a 

punctului 26 din anexa I la Directiva 2005/29/CE privind practicile 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-488/20
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comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de 

consumatori. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între StWL 

Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH, pe de o parte, și eprimo 

GmbH, pe de altă parte, două societăți care furnizează energie 

electrică clienților finali, în legătură cu compatibilitatea unei activități 

publicitare desfășurate de Interactive Media CCSP GmbH cu 

reglementarea națională în materie de concurență neloială, la cererea 

eprimo, constând în afișarea de mesaje publicitare în căsuța poștală cu 

mesaje primite a utilizatorilor serviciului gratuit de poștă electronică 

„T‑Online”. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 
 

     

 

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. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
 

     
 

 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-102/20
http://curia.europa.eu/

