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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2. Ami az eljárás alá vont S.C. Fotbal Club Steaua București
S.A.-t illeti, a fent hivatkozott kijelentések mennyiben tekint
hetők a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló,
2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 10. cikkének (1)
bekezdése értelmében vett olyan tényeknek, „amelyek alapján
feltételezhető, hogy közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés történt”?
3. Mennyiben áll fenn a „probatio diabolica” esete, amennyiben a
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000.
november 27-i 2000/78/EK irányelv 10. cikkének (1) bekez
dése alapján az ügyben megfordul a bizonyítási teher, és az
eljárás alá vont S.C. Fotbal Club Steaua București S.A. köteles
annak bizonyítására, hogy nem sértette meg az egyenlő
bánásmód elvét, és különösen annak, hogy a felvétel nem
függ össze a szexuális irányultsággal?
4. A szabálysértési bírságnak a hátrányos megkülönböztetésre
vonatkozó ügyekben a szabálysértésekről szóló 2/2001. sz.
kormányrendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti, a
tényállás bekövetkezésétől számított hat hónapos elévülési
idő lejártát követően történő alkalmazhatatlansága ellenté
tes-e a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló,
2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 17. cikkével,
tekintettel arra, hogy a szankciónak hátrányos megkülönböz
tetés esetén hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek
kell lennie?
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nemzeti jogszabályok alkalmazásából azokban az esetekben
eredő büntethetőség, amelyekben a becsempészett személyek
rendelkeznek ugyan vízummal, azt azonban valamely másik
tagállam illetékes hatóságainak az utazás valódi céljával kapcso
latos megtévesztése útján csalárd módon szerezték?
(1) HL L 243., 1. o.

A Rechtbank Roermond (Hollandia) által 2012. február
20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem —
Jibril Jaoo elleni büntetőeljárás
(C-88/12. sz. ügy)
(2012/C 126/14)
Az eljárás nyelve: holland
A kérdést előterjesztő bíróság
Rechtbank Roermond
Az alap-büntetőeljárás résztvevője
Jibril Jaoo
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

(1) HL L 303., 16. o.

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. február
17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem —
Minh Khoa Vo elleni büntetőeljárás
(C-83/12. sz. ügy)
(2012/C 126/13)
Az eljárás nyelve: német

1. Sérti-e a Vreemdelingenbesluit 2000 4.17a. cikke a schen
geni határ-ellenőrzési kódex (1) 20. cikke szerinti határelle
nőrzés tilalmát, vagy az e kódex 21. cikke szerinti, a határ
ellenőrzéssel azonos tartalmú ellenőrzések tilalmát?
2. Amennyiben igen: Hivatkozhatnak-e erre a nem uniós
polgárok, vagy a tartózkodásra jogosító engedéllyel egyetlen
uniós tagállamban sem rendelkező személyek?
(1) A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi
kódexének létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 1. o.).

A kérdést előterjesztő bíróság
Bundesgerichtshof

2012.

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

(2012/C 126/15)

Másik fél: a Bundesgerichtshof melletti Generalbundesanwalt

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról
szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek (vízumkódex — VK) (1) az egységes vízum
kiadását és megsemmisítését szabályozó 21. és 34. cikkét, hogy
e rendelkezésekkel ellentétes a külföldiek becsempészése miatt a

Európai

(C-90/12. sz. ügy)

Minh Khoa Vo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

február 21-én benyújtott kereset —
Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

Az eljárás nyelve: lengyel
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Simonsson és M.
Owsiany-Hornung)
Alperes: Lengyel Köztársaság

