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Întrebarea preliminară
O jurisprudență națională care impune ca, în textul unui acord (încheiat în cadrul unei proceduri penale), să fie indicate ca
autori ai infracțiunii în cauză nu numai persoana acuzată, care și-a recunoscut vinovăția cu privire la infracțiunea
menționată și a încheiat acest acord, ci și alte persoane acuzate, coautori ai infracțiunii, care nu au încheiat acest acord, care
nu și-au recunoscut vinovăția și împotriva cărora cauza continuă potrivit procedurii penale ordinare, dar care sunt de acord
ca prima persoană acuzată să încheie acordul, este conformă cu articolul 4 alineatul (1) prima teză coroborat cu
considerentul (16) prima teză și cu considerentul (17) ale Directivei 2016/343 (1)?
(1)

Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale
prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO 2016, L 65, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 11 iunie 2018 –
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, cealaltă parte: E.P.
(Cauza C-380/18)
(2018/C 294/38)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Raad van State
Părțile din procedura principală
Apelant: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Cealaltă parte: E.P.
Întrebările preliminare
1) Articolul 6 alineatul (1) teza introductivă și litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399 (1) […] trebuie interpretat în
sensul că decizia că șederea legală pentru o perioadă de maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile s-a încheiat
deoarece străinul este considerat o amenințare la adresa ordinii publice trebuie motivată prin faptul că comportamentul
personal al străinului în cauză reprezintă o amenințare reală, actuală și suficient de gravă la adresa unui interes
fundamental al societății?
2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, care sunt condițiile de motivare care trebuie aplicate, în temeiul
articolului 6 alineatul (1) teza introductivă și litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399 […], deciziei că un străin este
considerat o amenințare la adresa ordinii publice?
Articolul 6 alineatul (1) teza introductivă și litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399 […] trebuie interpretat în sensul
că se opune unei practici naționale potrivit căreia un străin este considerat o amenințare la adresa ordinii publice pentru
simplul fapt că este cert că străinul în cauză este suspectat de săvârșirea unei infracțiuni?
(1)

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a
frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 11 iunie 2018 – G.S.,
cealaltă parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Cauza C-381/18)
(2018/C 294/39)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Raad van State
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Părțile din procedura principală
Apelant: G.S.
Cealaltă parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Întrebările preliminare
1) Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE (1) […] trebuie interpretat în sensul că decizia de a retrage sau de a
refuza reînnoirea permisului de ședere al unui membru al familiei din motive de ordine publică trebuie motivată prin
faptul că comportamentul personal al membrului familiei în cauză reprezintă o amenințare reală, actuală și suficient de
gravă la adresa unui interes fundamental al societății?
2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, care sunt condițiile de motivare care trebuie aplicate, în temeiul
articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE […], deciziei de a retrage sau de a refuza reînnoirea permisului de
ședere al unui membru al familiei din motive de ordine publică?
Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE […] trebuie interpretat în sensul că se opune unei practici naționale
potrivit căreia permisul de ședere al unui membru al familiei poate fi retras sau reînnoirea acestuia poate fi refuzată din
motive de ordine publică dacă pedeapsa sau măsura la care a fost condamnat membrul familiei în cauză este suficient de
importantă în raport cu durata șederii sale legale în Țările de Jos („scara progresivă”), realizându-se astfel, pe baza
criteriilor din Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 2 august 2001, Boultif împotriva Elveției, ECLI:CE:
ECHR:2001:0802JUD005427300, și din Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 18 octombrie 2006, Üner
împotriva Țărilor de Jos, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, o evaluare comparativă între interesul membrului
familiei în cauză de a își exercita dreptul la reîntregirea familiei în Țările de Jos, pe de o parte, și interesul statului
neerlandez de a proteja ordinea publică, pe de altă parte?
(1)

Directiva Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO 2003, L 251, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 6,
p.164).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 11 iunie 2018 – V.G.,
cealaltă parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Cauza C-382/18)
(2018/C 294/40)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Raad van State
Părțile din procedura principală
Apelant: V.G.
Cealaltă parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Întrebările preliminare
1) Având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2003/86/CE (1) […] și Hotărârea Nolan (ECLI:EU:C:2012:638),
este Curtea competentă să răspundă la întrebările preliminare ale instanței neerlandeze cu privire la interpretarea
dispozițiilor acestei directive într-un litigiu privind o cerere de intrare și de ședere formulată de un membru al familiei
unui susținător al reîntregirii, care are cetățenie neerlandeză, dacă această directivă a fost declarată în dreptul neerlandez
ca fiind aplicabilă în mod direct și necondiționat acestui tip de membri ai familiei?
2) Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/86/CE […] trebuie interpretat în sensul că decizia de respingere a unei cereri
de intrare și de ședere formulate de un membru al familiei din motive de ordine publică trebuie motivată prin faptul că
comportamentul personal al membrului familiei în cauză reprezintă o amenințare reală, actuală și suficient de gravă la
adresa unui interes fundamental al societății?
3) În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2, care sunt condițiile de motivare care trebuie aplicate, în temeiul articolului
6 alineatul (1) din Directiva 2003/86/CE […], deciziei de respingere a unei cereri de intrare și de ședere formulate de un
membru al familiei din motive de ordine publică?

