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Maandag 10 februari 2020 

Hoorzitting in zaak C-808/18 Commissie/Hongarije 

(HU) 

(asielprocedure) 

  

De Commissie is van mening dat Hongarije de EU-richtlijnen inzake 

asiel en internationale bescherming schendt. Zo moet volgens de 

Hongaarse wetgeving een asielverzoek persoonlijk worden 

ingediend bij de bevoegde asielautoriteit en uitsluitend in 

transitzones, waartoe slechts een klein aantal personen toegang 

heeft. Ook moeten asielzoekers in transitzones blijven totdat hun 

verzoek om internationale bescherming in behandeling wordt 

genomen, hetgeen ertoe kan leiden dat Hongarije systematisch alle 

asielzoekers interneert. Derdelanders die illegaal verblijven worden 

bovendien overgebracht naar de andere kant van de 

grensafscheiding. 

 
Woensdag 12 februari 2020 

Hoorzitting in zaak C-264/19 Constantin Film Verleih 

(DE)  

(intellectuele eigendom) 

  

Constantin Film, dat houder is van exclusieve gebruiksrechten op 

films (zoals „Parker” en „Scary Movie 5”), eist dat het internetplatform 

„YouTube” en de moedermaatschappij „Google” informatie 

verstrekken over het e-mailadres, het telefoonnummer en het IP-

adres van gebruikers die de betrokken films illegaal op YouTube 

hebben geüpload. 

 
Woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2020 

Hoorzitting in zaak T-612/17 Google en Alphabet / 

Commissie (EN)  

(mededingingsregels) 
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Google en Alphabet vorderen nietigverklaring van de beslissing van 

de Europese Commissie van 27 juni 2017 Google Search (Shopping). 

De Europese Commissie heeft Google namelijk een geldboete van 

2,42 miljard EUR opgelegd wegens inbreuk op de EU-

antitrustregels. Google heeft volgens de Commissie zijn 

machtspositie als zoekmachine misbruikt door een ander 

Googleproduct, zijn prijsvergelijkingsdienst, illegaal te bevoordelen. 

Zie de persmededeling van de Commissie. 
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Deze voor de pers bedoelde selectie van zaken is een initiatief 

van de Nederlandstalige sectie van de Pers- en 

Voorlichtingsdienst en bindt het Hof van Justitie niet.  
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