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Účastníci původního řízení
Žalobce: FR
Žalovaný: Ministero dell’interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la
Prefettura U.T.G. di Milano

Předběžná otázka
Musí být zásada loajální spolupráce a zásady rovnocennosti a účinné soudní ochrany uvedené v čl. 4 odst. 3 a čl. 19 odst. 1
SEU, čl. 47 prvním a druhém pododstavci Listiny základních práv Evropské unie, jakož i směrnice 2013/32/EU (1) (zejména
články 22 a 46) vykládány v tom smyslu, že: a) unijní právo vyžaduje, aby opravný prostředek, pokud jej vnitrostátní právo
připouští v řízeních týkajících se zamítnutí žádosti o přiznání mezinárodní ochrany, měl automaticky odkladný účinek;
b) brání takovému řízení, jako je italské řízení (čl. 35a odst. 13 legislativního nařízení 25/2008, ve znění nařízení vlády
s mocí zákona 13/17, přeměněného na zákon 46/17), ve kterém je soudu, na který se obrátil žadatel o azyl – jehož žádost
byla zamítnuta správním orgánem příslušným pro posuzování žádostí o azyl a Tribunale di primo grado (soudem prvního
stupně) – umožněno zamítnout žádost o odkladný účinek zamítavého soudního rozhodnutí, a to při zvážení výhradně
opodstatněnosti důvodů opravného prostředku proti rozhodnutí vydaného stejným soudem, který je příslušný k rozhodnutí
o odkladném účinku, a nikoli nebezpečí vážné a nenapravitelné újmy?
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání
statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, s. 60)
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Předběžné otázky
1) Musí být čl. 10 písm. h) a bod 28 odůvodnění směrnice 2014/24/EU (1) vykládány v tom smyslu, že
a) sanitní služby, u nichž je na palubě [záchranného vozidla] stanovena nezbytná přítomnost řidiče-zdravotnického
záchranáře a alespoň jednoho zdravotnického záchranáře disponujícího kvalifikací a schopnostmi, které vyplývají
z absolvování kurzu a složení zkoušky z oborů první pomoci, a
b) služby přepravy, stanovené v rámci základní zdravotní péče (LEA), uskutečňované záchrannými vozidly
spadají do výjimky uvedené ve výše uvedeném čl. 10 písm. h), anebo naopak spadají do služeb uvedených v článcích
74 až 77 výše uvedené směrnice?
2) musí být směrnice 2014/24/EU vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že i při
neexistenci stavu naléhavosti,
a) sanitní služby, u nichž je na palubě [záchranného vozidla] stanovena nezbytná přítomnost řidiče-zdravotnického
záchranáře a alespoň jednoho zdravotnického záchranáře disponujícího kvalifikací a schopnostmi, které vyplývají
z absolvování kurzu a složení zkoušky z oborů první pomoci, a
b) služby přepravy, stanovené v rámci základní zdravotní péče (LEA), uskutečňované záchrannými vozidly
jsou přednostně přidělovány dobrovolnickým sdružením prostřednictvím přímého zadání?
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice
2004/18/ES (Úř. věst. L 94, s. 65).

