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Părțile din procedura principală
Reclamant: Hussein Mohamad Hussein
Pârâtă: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Întrebările preliminare
1) Nerespectarea termenului prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1560/2003 (1) (Regulamentul de
aplicare), de către statul solicitat, pentru introducerea unei cereri de reexaminare în cazul respingerii, în termen, a unei
cereri de preluare conform articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul nr. 604/2013 (Regulamentul Dublin III) (2) are
drept consecință un transfer al responsabilității asupra statului membru solicitant, dacă statul membru solicitant
formulează mai întâi, în termen, o cerere de preluare în sensul articolului 21 alineatul (1) primul paragraf din
Regulamentul Dublin III și pe baza cercetărilor (ulterioare) se stabilește că statul membru solicitat este statul membru
responsabil potrivit criteriilor din capitolul III din Regulamentul Dublin III?
2) Statul membru solicitat – care este statul membru responsabil potrivit criteriilor de la capitolul III din Regulamentul
Dublin III – poate să accepte în mod valabil o cerere de preluare conform articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul
Dublin III și în cazul în care a expirat deja termenul de răspuns prevăzut la articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul
Dublin III și dacă, anterior, a respins în termen cererea de preluare?

(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea
unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (JO 2003, L 222, p. 3, Ediție
specială, 19/vol. 10, p. 17)
Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate întrunul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L 180, p. 31)

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 24 noiembrie
2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA
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Părțile din procedura principală
Recurent: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Intimată: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Întrebarea preliminară
Decizia 2000/128/CE a Comisiei din 11 mai 1999 (1) se aplică și în privința angajatorilor care desfășoară o activitate de
transport public local – în regim în esență de neconcurență, în considerarea caracterului exclusiv al serviciului prestat –, care
au beneficiat de reduceri ale contribuțiilor ca urmare a încheierii unor contracte de formare și de muncă, începând cu data
intrării în vigoare a Legii nr. 407 din 1990, în ceea ce privește, în speță, perioada 1997-mai 2001?
(1)

Decizia din 11 mai 1999 a Comisiei privind schema de ajutoare pusă în aplicare de Italia pentru măsuri în favoarea încadrării în
muncă (JO 2000, L 42, p. 1), [notificată sub numărul C(1999) 1364] (JO L 42, p. 1).

