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Преюдициални въпроси
Следва ли понятието „[съдебно производство]“ в член 201, параграф 1, буква а) от Директива 2009/138/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и
презастрахователна дейност (1) да се тълкува в смисъл, че включва и процедурите за извънсъдебна и съдебна медиация по
смисъла на членове 1723/1-1737 от белгийския Съдебен кодекс?
(1)

ОВ L 335, 2009 г., стр. 1.

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Италия),
постъпило на 29 октомври 2018 г. — CO/Comune di Gesturi
(Дело C-670/18)
(2019/C 25/28)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Страни в главното производство
Жалбоподател: CO
Ответник: Comune di Gesturi

Преюдициален въпрос
Допуска ли принципът на недопускане на дискриминация, установен в членове 1 и 2 от Директива 2000/78/ЕО (1) на Съвета
от 27 ноември 2000 г., разпоредба като тази на член 5, алинея 9 от Декрет-закон № 95 от 6 юли 2012 г. (преобразуван, с
изменения, със Закон № 135 от 7 август 2012 г., изменен с член 6 от Декрет-закон № 90 от 24 юни 2014 г., преобразуван
със Закон № 114 от 11 август 2014 г.), която забранява на публичните административни органи да възлагат дейности по
проучване и консултиране на вече пенсионирани частни или държавни служители?
(1)

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на
заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 29 октомври 2018 г. — DN/
Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Дело C-672/18)
(2019/C 25/29)
Език на производството: френски
Запитваща юрисдикция
Conseil d'État

Страни в главното производство
Жалбоподател: DN
Ответник: Ministre de l'Action et des Comptes publics

