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garantidas a outro dos seus filhos, nacional de um país
terceiro, quando esse requisito não é exigido para um filho
que tem a nacionalidade da UE ?

C 109/7

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Vrchní soud
v Praze (República Checa) em 7 de fevereiro de 2012 —
Marián Baláž
(Processo C-60/12)
(2012/C 109/13)

(1) Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho, de 14 de junho
de 1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos
trabalhadores assalariados e aos membros da sua família que se
deslocam no interior da Comunidade (JO L 149, p. 2; EE 05 F1
p. 98).
2
( ) Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29
de abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência
dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território
dos Estados-Membros, que altera o Regulamento (CEE) n.o 1612/68
e que revoga as Diretivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (JO L 158, p. 77).

Língua do processo: checo
Órgão jurisdicional de reenvio
Vrchní soud v Praze
Partes no processo principal
Recorrente: Marián Baláž
Questões prejudiciais
1.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo
Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Dinamarca) em
26 de janeiro de 2012 — L.N.
(Processo C-46/12)
(2012/C 109/12)
Língua do processo: dinamarquês
Órgão jurisdicional de reenvio
Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Órgão de recurso
do Regime de Bolsas e Empréstimos para os Estudantes
Dinamarqueses)

Recorrente: L.N.

Questão prejudicial
n.o

2.a) Caso a resposta à primeira questão seja afirmativa, quais as
características definidoras gerais que deve ter o tribunal de
um Estado que, a pedido do interessado, tem competência
para julgar um processo que lhe diz respeito, relativo a
uma decisão emitida por uma autoridade que não seja
um tribunal judicial (uma autoridade administrativa), para
poder ser qualificado de «tribunal competente, nomeada
mente em matéria penal», na aceção do artigo 1.o, alínea
(a), ponto (iii), da Decisão-Quadro?
2.b) Pode um tribunal administrativo independente austríaco
(Unabhängiger Verwaltungssenat) ser considerado um
«tribunal competente, nomeadamente em matéria penal»,
na aceção do artigo 1.o, alínea (a), ponto (iii), da Deci
são-Quadro?

Partes no processo principal

7.o,

Deve a expressão «tribunal competente, nomeadamente em
matéria penal» do artigo 1.o, alínea (a), ponto (iii), da De
cisão-Quadro 2005/214/JHA do Conselho, de 24 de feve
reiro de 2005, relativa à aplicação do princípio do reco
nhecimento mútuo às sanções pecuniárias (a seguir «Deci
são-Quadro») ser interpretada como um conceito autó
nomo do direito da União Europeia?

24.o,

1, alínea c), em conjugação com o artigo
O artigo
n.o 2, da Diretiva 2004/38/CE sobre a residência (1), significa
que, na apreciação da questão de saber se uma pessoa deve ser
considerada um trabalhador com direito a auxílios à formação,
o Estado-Membro (Estado-Membro de acolhimento) pode ter em
conta o facto de a pessoa ter entrado nesse Estado com o
objetivo principal de frequentar um curso, daí resultando que
o Estado-Membro de acolhimento não está obrigado a conceder
a essa pessoa uma ajuda à formação (v. artigo 24.o, n.o 2, da
Diretiva sobre a residência acima mencionado)?

(1) Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29
de abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência
dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território
dos Estados-Membros, que altera o Regulamento (CEE) n.o 1612/68
e que revoga as Diretivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).

2.c) Caso a resposta à primeira questão seja negativa, deve a
expressão «tribunal competente, nomeadamente em maté
ria penal», na aceção do artigo 1.o, alínea (a), ponto (iii), da
Decisão-Quadro ser interpretada pela autoridade compe
tente do Estado de execução à luz do direito do Estado
cuja autoridade emitiu uma decisão na aceção do artigo
1.o, alínea (a), ponto (iii), da Decisão-Quadro, ou à luz do
direito do Estado que decide sobre o reconhecimento e a
execução dessa decisão?
3.

A «possibilidade de (o interessado) ser julgad(o)» por um
«tribunal competente, nomeadamente em matéria penal» ao
abrigo do artigo 1.o, alínea (a), ponto (iii), da Decisão-Quadro mantém-se mesmo que aquele não possa ser jul
gado diretamente por um «tribunal competente, nomeada
mente em matéria penal», mas deva primeiro contestar
uma decisão de uma autoridade não judicial (uma autori
dade administrativa), contestação essa cuja apresentação
torna ineficaz a decisão dessa autoridade e leva ao início
de um procedimento normal perante a mesma autoridade,
e só de uma decisão proferida nesse procedimento normal
cabe recurso para um «tribunal competente, nomeada
mente em matéria penal»?
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No que respeita à manutenção da «possibilidade de
(o interessado) ser julgad(o)», é necessário decidir as ques
tões de saber se um recurso interposto num «tribunal
competente, nomeadamente em matéria penal» tem a na
tureza de um recurso ordinário (ou seja, de um recurso de
uma decisão não definitiva) ou de um recurso extraordiná
rio (ou seja, de um recurso de uma decisão definitiva) e se
um «tribunal competente, nomeadamente em matéria pe
nal», com base nesse recurso, tem autoridade para rever o
caso na sua totalidade, tanto quanto aos factos como
quanto ao direito?

Despacho do Presidente do Tribunal de Justiça de 27 de
janeiro de 2012 (pedido de decisão prejudicial do Verwalt
ungsgericht Berlin — Alemanha) — Yasar Erdil/Land Berlin

14.4.2012

Despacho do Presidente do Tribunal de Justiça de 30 de
janeiro de 2012 — Comissão Europeia/República da
Áustria
(Processo C-516/10) (1)
(2012/C 109/16)
Língua do processo: alemão
O Presidente do Tribunal de Justiça ordenou o cancelamento do
processo no registo do Tribunal.
(1) JO C 13, de 15.1.2011.

(Processo C-420/08) (1)

Despacho do Presidente Sétima Secção do Tribunal de
Justiça de 20 de janeiro de 2012 — Comissão Europeia/
Hungria

(2012/C 109/14)

(Processo C-575/10) (1)

Língua do processo: alemão

(2012/C 109/17)

O Presidente do Tribunal de Justiça ordenou o cancelamento do
processo no registo do Tribunal.

Língua do processo: húngaro

(1) JO C 327, de 20.12.2008.

O Presidente Sétima Secção do Tribunal de Justiça ordenou o
cancelamento do processo no registo do Tribunal.
(1) JO C 72, de 5.3.2011.

Despacho do Presidente Sexta Secção do Tribunal de
Justiça de 15 de dezembro de 2011 — Comissão Europeia/
República Portuguesa
(Processo C-533/09) (1)

Despacho do Presidente do Tribunal de Justiça de 31 de
janeiro de 2012 (pedido de decisão prejudicial do
Oberlandesgericht Oldenburg — Alemanha) — Johann
Bilker, Heidrun Ohle, Ursula Kohls-Ohle/EWE AG

(2012/C 109/15)

(Processo C-8/11) (1)

Língua do processo: português

(2012/C 109/18)

O Presidente Sexta Secção do Tribunal de Justiça ordenou o
cancelamento do processo no registo do Tribunal.
(1) JO C 51, de 27.2.2010.

Língua do processo: alemão
O Presidente do Tribunal de Justiça ordenou o cancelamento do
processo no registo do Tribunal.
(1) JO C 113, de 9.4.2011.

