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Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Evropská komise v. Maďarsko
(Věc C-718/17)
(2018/C 112/25)
Jednací jazyk: maďarština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Tokár a G. Wils, zmocněnci)
Žalovaný: Maďarsko

Návrhová žádání žalobkyně
Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:
— určil, že Maďarsko nesplnilo povinnosti plynoucí z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU) č. 2015/1601, když pravidelně,
aspoň každé tři měsíce, neinformovalo o počtu žadatelů, kteří se mohli přemístit na jeho území, v důsledku čehož
nesplnilo ani další povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 4 až 11 téhož rozhodnutí;
— uložil Maďarsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Rada dvěma rozhodnutími přijatými v září 2015, konkrétně rozhodnutím (EU) č. 2015/1523 (1) a rozhodnutím (EU)
č. 2015/1601 (2), zavedla předběžný a naléhavý program na přemístění, v jehož rámci měly členské státy povinnost
přemístit osoby potřebující mezinárodní ochranu z území Itálie a Řecka.
Rozhodnutí Rady ukládají členským státům povinnost nabídnout každé tři měsíce místa pro žadatele, kteří mohou být
přemístěni a zajistit tak plynulý a řádný průběh přemisťování. Zatímco téměř všechny členské státy přemístily žadatele
a splnily závazky přijaté v této oblasti, Maďarsko od zavedení systému nepřijalo žádné opatření.
Komise dne 16. června 2017 zahájila proti Maďarsku řízení pro nesplnění povinnosti v souvislosti s rozhodnutím Rady
(EU) č. 2015/1601.
Jelikož odpověď Maďarska nebyla považována za uspokojivou, Komise přistoupila k dalšímu stádiu řízení pro nesplnění
povinnosti a dne 26. července 2017 doručila Maďarsku odůvodněné stanovisko.
Vzhledem k tomu, že odpověď na odůvodněné stanovisko nebyla považována za uspokojivou, rozhodla se Komise věc
předložit Soudnímu dvoru za účelem určení, že Maďarsko nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z rozhodnutí
v oblasti přemisťování.
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Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14.
prospěch Itálie a Řecka (Úř. věst. L 239, 2015,
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22.
prospěch Itálie a Řecka (Úř. věst. L 248, 2015,

září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve
s. 146).
září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve
s. 80).

Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Evropská komise v. Česká republika
(Věc C-719/17)
(2018/C 112/26)
Jednací jazyk: čeština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Z. Malůšková a G. Wils, zmocněnci)
Žalovaná: Česká republika
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Návrhové žádání žalobkyně
V žalobě, která byla podána Soudnímu dvoru dne 22. prosince 2017, Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:
1. určil, že Česká republika tím, že neoznamuje v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, náležitý počet
žadatelů, kteří by mohli být rychle přemístěni na její území, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 5 odst. 2
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní
ochrany ve prospěch Itálie a Řecka a čl. 5 odst. 2 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se
stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, a tedy ani další povinnosti týkající se
relokace stanovené v čl. 5 odst. 4 až 11 obou výše uvedených rozhodnutí Rady;
2. uložil České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
V září 2015 přijala Rada dočasný program naléhavých přemístění prostřednictvím dvou rozhodnutí, a to rozhodnutí (EU)
2015/1523 a rozhodnutí (EU) 2015/1601, na jejichž základě se členské státy zavázaly přemístit z Itálie a Řecka osoby
s jednoznačnou potřebou mezinárodní ochrany.
Rozhodnutí Rady stanoví povinnost členským státům nabídnout každé tři měsíce dostupná místa k přemístění, aby byl
zajištěn rychlý a řádný postup přemístění. Zatímco téměř všechny státy provedly přemístění a přijaly v dané oblasti
závazky, Česká republika od srpna 2016 neprovedla žádné přemístění a již více než rok ani nenabídla žádná nová místa.
Dne 15. června 2017 zahájila Komise proti České republice řízení o porušení Smlouvy.
Odpověď tohoto členského státu nebyla shledána dostatečnou, a proto Komise rozhodla přistoupit k dalšímu kroku v řízení
o porušení Smlouvy, kterým bylo vydání odůvodněného stanoviska dne 26. července 2017.
Odpověď na něj nebyla shledána dostatečnou, a proto Komise rozhodla o podání žaloby proti České republice k Soudnímu
dvoru Evropské unie pro nesplnění povinností týkajících se přemístění.

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. prosince 2017 Evropskou komisí proti rozsudku
Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 13. října 2017 ve věci T-572/16, Brouillard v. Komise
(Věc C-728/17 P)
(2018/C 112/27)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: P. Mihaylova, G. Gattinara, zmocněnci)
Další účastník řízení: Alain Lauren Brouillard

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:
— zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2017, Brouillard v. Komise (T-572/16),
— zamítl žalobu v prvním stupni;
— uložil žalovanému náhradu nákladů řízení v obou řízeních.

