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2017 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija
(Byla C-718/17)
(2018/C 112/25)
Proceso kalba: vengrų
Šalys
Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Tokár ir G. Wils
Atsakovė: Vengrija

Ieškovės reikalavimai
— Pripažinti, kad reguliariai ir bent kas tris mėnesius nenurodydama prašytojų, kurie gali būti greitai perkelti į jų teritoriją,
skaičiaus, Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601 5 straipsnio 2 dalį, taip pat kitų
įsipareigojimų dėl perkėlimo, kurie nustatyti šio sprendimo 5 straipsnio 4–11 punktuose.
— Priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
2015 m. rugsėjo mėn. dviem Tarybos priimtais sprendimais, t. y. Sprendimu (ES) 2015/1523 (1) ir Sprendimu (ES) 2015/
1601 (2), priimta laikinoji skubaus perkėlimo programa, o pagal tuos sprendimus valstybės narės įsipareigojo iš Italijos ir
Graikijos perkelti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos.
Tarybos sprendimuose valstybėms narėms nustatyta pareiga kas tris mėnesius pasiūlyti laisvų vietų, į kurias galėtų būtį
perkelti prašytojai, kad būtų užtikrintas greitas ir organizuotas perkėlimo procesas. Nors praktiškai visos valstybės narės
perkėlė prašytojus ir laikėsi įsipareigojimų šioje srityje, Vengrija nesiėmė jokių priemonių nuo perkėlimo režimo taikymo
pradžios.
2017 m. birželio 16 d. Komisija prieš Vengriją pradėjo procedūrą dėl Tarybos sprendime (ES) 2015/1601 nustatytų
įsipareigojimų neįvykdymo.
Nusprendusi, kad Vengrijos atsakymas nepatenkinamas, Komisija nusprendė pradėti kitą procedūros dėl įsipareigojimų
neįvykdymo etapą ir 2017 m. liepos 26 d. Vengrijai pateikė motyvuotą nuomonę.
Nusprendusi, kad atsakymas į motyvuotą nuomonę taip pat nepatenkinamas, Komisija nusprendė pareikšti ieškinį
Teisingumo Teisme, kad šis pripažintų, jog Vengrija neįvykdė įsipareigojimų perkėlimų srityje.
(1)
(2)

2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės
tarptautinės apsaugos srityje (OL L 239, 2015, p. 146).
2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės
tarptautinės apsaugos srityje (OL L 248, 2015, p. 80).

2017 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Čekijos Respublika
(Byla C-719/17)
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Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama Z. Malůšková ir G. Wils
Atsakovė: Čekijos Respublika

