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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Oradea (Rumunsko) dne 8. února
2018 – CV v. DU
(Věc C-85/18)
(2018/C 152/15)
Jednací jazyk: rumunština
Předkládající soud
Judecătoria Oradea

Účastníci původního řízení
Navrhovatel: CV
Odpůrkyně: DU

Předběžné otázky
1) Musí být pojem „obvyklé bydliště“ dítěte ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení č. 2201/2003 (1) vykládán v tom smyslu, že toto
obvyklé bydliště odpovídá místu, v němž je dítě do určité míry integrováno do sociálního a rodinného prostředí, bez
ohledu na skutečnost, že po přemístění dítěte s jeho otcem na území státu, ve kterém se nezletilá osoba integrovala do
tohoto sociálního a rodinného prostředí, bylo vydáno soudní rozhodnutí v jiném členském státu? Nebo je třeba
v takovém případě použít ustanovení článku 13 nařízení č. 2201/2003, která stanoví příslušnost založenou na
přítomnosti dítěte?
2) Je pro účely určení obvyklého bydliště relevantní skutečnost, že nezletilá osoba má státní příslušnost členského státu, ve
kterém bydlí se svým otcem, v situaci, kdy její rodiče mají pouze rumunskou státní příslušnost?

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských
a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. 2003, L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal in Northern Ireland (Spojené
království) dne 9. února 2018 – Ermira Bajratari v. Secretary of State for the Home Department
(Věc C-93/18)
(2018/C 152/16)
Jednací jazyk: angličtina
Předkládající soud
Court of Appeal in Northern Ireland

Účastníci původního řízení
Odvolatelka: Ermira Bajratari
Odpůrce: Secretary of State for the Home Department

Předběžné otázky
1) Může příjem ze zaměstnání, které je podle vnitrostátního práva nelegální, zcela nebo částečně prokázat dostupnost
dostatečných prostředků podle čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o občanství (1)?
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2) V případě kladné odpovědi, je požadavek čl. 7 odst. 1 písm. b) splněn, pokud je zaměstnání považováno za nejisté
výhradně z důvodu jeho nelegální povahy?

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst., L 158, s. 77).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 12. února 2018 – Nalini
Chenchooliah v. Minister for Justice and Equality
(Věc C-94/18)
(2018/C 152/17)
Jednací jazyk: angličtina
Předkládající soud
High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Nalini Chenchooliah
Žalovaný: Minister for Justice and Equality

Předběžné otázky
1) Bylo-li manželovi nebo manželce občana EU, který využil právo na volný pohyb podle článku 6 směrnice 2004/38/ES,
odepřeno právo pobytu podle článku 7 na základě toho, že dotyčný občan EU v dotčeném hostitelském členském státě
nevyužíval nebo přestal využívat práva vyplývající ze Smlouvy o EU, a je-li navrhováno, aby byli tento manžel či tato
manželka z tohoto členského státu vyhoštěni, musí k tomuto vyhoštění dojít na základě ustanovení směrnice
a v souladu s nimi, anebo spadá do působnosti vnitrostátního práva členského státu?
2) Pokud odpověď na výše uvedenou otázku zní, že k vyhoštění musí dojít na základě ustanovení směrnice, musí k němu
dojít podle požadavků kapitoly VI směrnice, a zejména pak článků 27 a 28 směrnice, a v souladu s nimi, anebo se může
členský stát za takových okolností opírat o jiná ustanovení této směrnice, a sice její články 14 a 15?

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven
(Nizozemsko) dne 12. února 2018 – T. Boer & Zonen BV v. Staatssecretaris van Economische Zaken
(Věc C-98/18)
(2018/C 152/18)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastnice původního řízení
Navrhovatel v řízení o odvolání: T. Boer & Zonen BV
Odpůrce v řízení o odvolání: Staatssecretaris van Economische Zaken

