
Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás
eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. novem-
ber 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesí-
tette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/110/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2005.
december 5-én lejárt.

(1) HL L 321., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet,
233. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Máltai Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i
2003/86/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem
közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az
irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Máltai Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogba való átültetésének határideje 2005.
december 3-án lejárt.

(1) HL L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet,
224. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i
2003/86/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis e rendel-
kezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/86/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2005.
október 3-án lejárt.

(1) HL L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet,
224. o.
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