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Predlog tožeče stranke
Tožeča stranka predlaga, naj
— se ugotovi, da Republika Avstrija ni izpolnila obveznosti iz člena 41(1) Dodatnega protokola (1) in člena 13 Sklepa št. 1/
80 s tem, da je sprejela in ohranila člen 1(2), točka 1, člen 2(1), točka 9, člen 10(3), točka 4, člen 14 v povezavi
s členom 14a in 14b ter členom 21(1) in členom 21a zveznega zakona o nastanitvi in prebivanju v Avstriji;
— se Republiki Avstriji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Posamezne določbe Zveznega zakona o nastanitvi in prebivanju v Avstriji naj ne bi bile v skladu s pravom Unije v delu,
v katerem se nanašajo na turške državljane. Pri tem naj bi šlo predvsem za
— dolžnost prosilcev, da vložijo prve prošnje za vstop na zvezno ozemlje pri krajevno pristojnih zastopnikih v tujini in
počakajo na odločitev v tujini;
— določitev minimalne starosti 21 let za vložitev prošnje za dovoljenje za bivanje na podlagi združitve družine;
— dokaz o znanju nemškega jezika ob vložitvi prve prošnje za dodelitev dovoljenja za prebivanje in predložitev
„integracijskega dogovora“.
Ugovor Republike Avstrije, da je z okrožnico zveznega mninistrstva za notranje zadeve opozorila organe za prebivanje in
nastanitev, da morajo biti prošnje turških državljanov predmet posamičnim preizkusov v skladu s pravom Evropske unije,
naj ne bi mogel odpraviti kršitve obveznosti iz člena 41(1) Dodatnega protokola in člena 13 Sklepa št. 1/80.
(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2760/72 z dne 19. decembra 1972 o sklenitvi Dodatnega protokola in Finančnega protokola, ki sta bila
podpisana 23. novembra 1970 in kot prilogi dodana Sporazumu o vzpostavitvi pridružitvenega razmerja med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Turčijo ter o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za njuno uveljavitev; UL, posebna izdaja v slovenščini,
poglavje 11, zvezek 11, str. 41.

Predlog za dovolitev rubeža, vložen 12. januarja 2015 – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef
SPRL/Evropska komisija
(Zadeva C-1/15 SA)
(2015/C 073/27)
Jezik postopka: francoščina
Stranke
Predlagateljici: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (zastopnik: J. Steyt, odvetnik)
Nasprotna stranka: Evropska komisija

Predloga
— ta predlog naj se razglasi za dopusten in utemeljen;
Posledično naj se:
— primarno, predlagatelju dovoli, da ohrani in nadaljuje že začeto izvršbo oziroma izvede novo izvršbo nasproti Evropski
uniji/Evropski komisiji na vse zneske, sredstva, vrednostne papirje ali stvari, ki jih ima ali jih bo imela in ki jih iz
kakršnegakoli naslova ali na kakršnikoli podlagi dolguje ali jih bo dolgovala Demokratični republiki Kongo;
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— podredno, predlagatelju dovoli, da ohrani in nadaljuje že izvedeno izvršbo oziroma izvede novo izvršbo nasproti
Evropski uniji/Evropski komisiji na vse zneske, sredstva, vrednostne papirje ali stvari, ki jih ima ali jih bo imela in ki jih
dolguje ali jih bo dolgovala Demokratični republiki Kongo na podlagi zasebnopravne pogodbe;
Vsekakor:
— naj se Evropski uniji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

