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Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že Rakouská republika tím, že přijala a ponechala v platnosti § 1 odst. 2 bod 1, § 2 odst. 1 bod 9, § 10 odst. 3 bod
4, § 14 ve spojení s § 14a a § 14b, jakož i § 21 odst. 1 a § 21a spolkového zákona o usazování se a pobytu na území
Rakouska (Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich), nesplnila povinnosti, které pro ni
vyplývají z čl. 41 odst. 1 dodatkového protokolu (1) a z článku 13 rozhodnutí č. 1/80;
— uložit Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Některá ustanovení spolkového zákona o usazování se a pobytu na území Rakouska nejsou podle žalobkyně slučitelná
s unijním právem, zejména pokud se jedná o turecké státní příslušníky. V tomto ohledu jde podle žalobkyně především o
— povinnost žadatele podat první žádost o vstup na spolkové území u místně příslušného zastupitelského orgánu
v zahraničí a vyčkat na rozhodnutí v zahraničí;
— stanovení minimálního věku pro podání žádosti o povolení k pobytu z důvodu sloučení rodiny na 21 let;
— prokázání znalosti němčiny při podání první žádosti o povolení k pobytu a zavedení institutu „integrační dohody“.
Námitka Rakouské republiky, že oběžníkem spolkového ministerstva vnitra (Bundesministerium für Inneres) požádala
orgány na úseku usazování se a pobytu cizinců (Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörden), aby žádosti tureckých státních
příslušníků posuzovaly individuálně v souladu s evropským právem, nemůže podle žalobkyně zhojit porušení povinností
vyplývajících z čl. 41 odst. 1 dodatkového protokolu a z článku 13 rozhodnutí č. 1/80.
(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2760/72 ze dne 19. prosince 1972 o uzavření dodatkového protokolu a finančního protokolu podepsaných
dne 23. listopadu 1970 a připojených k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem
a o opatřeních, která mají být přijata pro jejich vstup v platnost (Úř. věst. L 293, s. 1; Zvl. vyd. 11/11, s. 41).

Návrh na povolení exekuce přikázáním pohledávky podaný dne 12. ledna 2015 – La Chaine hôtelière
La Frontière, Shotef SPRL v. Evropská komise
(Věc C-1/15 ZP)
(2015/C 073/27)
Jednací jazyk: francouzština
Účastnice řízení
Navrhovatelka: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (zástupce: J. Steyt, avocat)
Odpůrkyně: Evropská komise

Návrhová žádání navrhovatelky
— určit, že je tento návrh přípustný a opodstatněný
V důsledku toho:
— povolit navrhovatelce, aby pokračovala ve výkonu probíhající exekuce přikázáním pohledávky a provedla další exekuce
přikázáním pohledávky vůči Evropské unii/Evropské komisi na veškeré částky, příjmy, hodnoty či obecně jakékoli
předměty, které má či bude mít a dluží či bude dlužit z jakéhokoli titulu a jakéhokoli důvodu Demokratické republice
Kongo;
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— podpůrně, povolit navrhovatelce, aby pokračovala ve výkonu probíhající exekuce přikázáním pohledávky a provedla
další exekuce přikázáním pohledávky vůči Evropské unii/Evropské komisi na veškeré částky, příjmy, hodnoty či obecně
jakékoli předměty, které má či bude mít a dluží či bude dlužit z titulu soukromoprávní smlouvy Demokratické republice
Kongo;
V každém případě:
— uložit Evropské unii náhradu veškerých nákladů řízení.

