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4. Zadeva se vrne Splošnemu sodišču Evropske unije, da razsodi, glede na tri tožbene razloge in ob upoštevanju člena 8(3) Uredbe (ES)
št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega
prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70, o zakonitosti sklepa 2011/3 v delu, v katerem je ta
razglasil, da so bile pomoči, izplačane od 3. decembra 2009 na podlagi druge pogodbe o izvajanju javne službe prevoza, sklenjene za
leta od 2005 do 2014, združljive z notranjim trgom.

5. Odločitev o stroških se pridrži.

(1)

UL C 252, 31.8.2013.

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal
d'instance de Bordeaux – Francija) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la
Gironde
(Zadeva C-650/13) (1)
(Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 39 in 49 — Evropski
parlament — Volitve — Volilna pravica — Državljanstvo Evropske unije — Retroaktivna uporaba
milejšega kazenskega zakona — Nacionalna zakonodaja, s katero je v primeru kazenske obsodbe, izrečene
na zadnji stopnji pred 1. marcem 1994, določen odvzem volilne pravice)
(2015/C 389/03)
Jezik postopka: francoščina
Predložitveno sodišče
Tribunal d'instance de Bordeaux

Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Thierry Delvigne

Toženi stranki: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Izrek
Člena 39(2) in 49(1), zadnji stavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da ne preprečujeta, da so
z zakonodajo države članice, kakršna je predmet zadeve v glavni stvari, osebe, ki so bile, tako kot tožeča stranka iz postopka v glavni
stvari, pred 1. marcem 1994 pravnomočno obsojene za hudo kaznivo dejanje, po samem zakonu izključene iz kroga volilnih upravičencev
na volitvah v Evropski parlament.
(1)

UL C 129, 28.4.2014.

