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Părțile din procedura principală
Reclamant: Eamonn Donnellan
Pârât: The Revenue Commissioners

Întrebările preliminare
Pentru stabilirea caracterului executoriu în Irlanda a unui „instrument uniform care permite executarea” emis la
14 noiembrie 2012 de biroul vamal din Patras având ca obiect sancțiuni și amenzi în cuantum de 1 097 505,00 euro[, care
ajung la 1 507 971,88 euro cu dobânzi și penalități], aplicate la 15 iulie 2009 pentru pretinse fapte de contrabandă
săvârșite la 26 iulie 2002, articolul 14 alineatele (1) și (2) din Directiva 2010/24/UE (1) se opun ca High Court of Ireland
[Înalta Curte din Irlanda]:
(i) să aplice, cu privire la cererea de executare, dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil într-un termen
rezonabil pentru un cetățean irlandez și al Uniunii [(a se vedea articolul 47 din Cartă, precum și articolele 6 și 13 din
CEDO care corespund drepturilor conferite cetățenilor în temeiul articolelor 34, 38 și 40 alineatul 3 din Constituția
Irlandei), în condițiile în care procedura în cauză a fost explicată pentru prima dată [reclamantului] printr-o „traducere
neoficială” în engleză (una dintre limbile oficiale în Irlanda, unde [reclamantul] a avut mereu reședința) într-o scrisoare
datată [29 decembrie 2015] adresată de Ministerul de Finanțe al Republicii Elene de la Pireu către administrația fiscală
irlandeză și avocaților din Irlanda ai [reclamantului];
(ii) să țină seama de obiectivele Directivei 2010/24/UE de acordare de asistență reciprocă [considerentul (20) al Directivei
2010/24] și de îndeplinire a obligației de a furniza asistența mai extinsă care decurge din CEDO [considerentul (17) al
Directivei 2010/24], precum dreptul cetățenilor la o cale de atac efectivă în conformitate cu articolul 47 din Cartă și cu
articolul 13 din CEDO;
(iii) să ia în considerare deplina eficacitate a dreptului comunitar pentru cetățenii săi și, în special, punctul 63 din
[Hotărârea din 14 ianuarie 2010, Kyrian/Celní úřad Tábor, C-233/08, EU:C:2010:11]?
(1)

Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de
impozite, taxe și alte măsuri (JO 2010, L 84, p. 1).

Recurs introdus la 25 ianuarie 2017 de către Liam Jenkinson împotriva Ordonanței Tribunalului
(Camera întâi) pronunțată la 9 noiembrie 2016 în cauza T-602/15, Liam Jenkinson/Serviciul European
de Acțiune Externă, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Eulex Kosovo
(Cauza C-43/17 P)
(2017/C 104/52)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Recurent: Liam Jenkinson (reprezentanți: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocați)
Celelalte părți din procedură: Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Eulex
Kosovo

Concluziile recurentului
Recurentul solicită Curții:
— anularea Ordonanței Tribunalului din 9 noiembrie 2016 în cauza T-602/15 în măsura în care respinge acțiunea
introdusă de recurent și îl obligă la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii;
— pronunțarea asupra acțiunii;
— obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cele două proceduri.
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Motivele și principalele argumente
Recurentul contestă constatarea de către Tribunalul Uniunii a competenței sale numai cu privire la un litigiu întemeiat pe
ultimul contract pe durată determinată semnat de recurent.
Acesta contestă, presupunând chiar că motivarea Tribunalului în această privință este exactă, quod non, faptul că Tribunalul
nu s-a pronunțat cu privire la mai multe dintre cererile sale întemeiate pe încheierea raportului contractual în litigiu și, în
consecință, pe ultimul contract pe durata determinată. Astfel, nelegalitatea ordonanței atacate reiese din concizia motivării,
care este atât de succintă încât nu permite să se înțeleagă modul în care Tribunalul, fără a analiza dosarul pe fond, a
concluzionat în sensul necompetenței sale, cu excepţia litigiului privind ultimul contract pe durată determinată, exclusiv pe
baza existenței unei clauze compromisorii, chiar dacă validitatea și legalitatea unei astfel de clauze erau contestate de
reclamant.
Recurentul contestă de asemenea neluarea în considerare în totalitate a argumentației sale privind existența unei erori a
instituțiilor în ceea ce privește lipsa cadrului juridic care să ofere recurentului și întregului personal misiuni de drept stabilite
de Uniune, garanții ale respectării drepturilor sociale fundamentale, între care garantarea dreptului de acces efectiv la justiție
și dreptul la un proces echitabil.
În susținerea recursului formulat, recurentul invocă în consecință încălcarea de către Tribunalul Uniunii:
— a dreptului european aplicabil în vederea determinării legii aplicabile litigiilor în materie contractuală;
— a dispozițiilor de drept belgian al muncii;
— a cerințelor minime privind munca pe durată determinată aplicabile la nivel comunitar;
— a drepturilor consacrate de Carta drepturilor fundamentale;
— a obligației de motivare;
— a interdicției de a se pronunța ultra petita.

Acțiune introdusă la 9 februarie 2017 – Republica Franceză/Parlamentul European
(Cauza C-73/17)
(2017/C 104/53)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamantă: Republica Franceză (reprezentanți: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda și E. de Moustier, agenți)
Pârât: Parlamentul European

Concluziile
— Anularea ordinii de zi a ședinței Parlamentului European din ziua de miercuri 30 noiembrie 2016 [documentul P8_0J
(2016)11-30], în măsura în care aceasta prevede dezbateri în plen asupra proiectului comun de buget general convenit
în cadrul comitetului de conciliere; a ordinii de zi a ședinței din ziua de joi 1 decembrie 2016 [documentul P8_0J (2016)
12-01], în măsura în care prevede un vot urmat de explicații privind votul asupra proiectului comun de buget general; a
Rezoluției legislative a Parlamentul European din 1 decembrie 2016 privind proiectul comun de buget general
[documentul TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 în versiunea provizorie], precum și a actului prin care, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 314 alineatul (9) TFUE, președintele Parlamentului European a
constatat că bugetul a fost adoptat definitiv;

