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Dinsdag 20 april 2021 

Arrest in zaak C-896/19 Republika (MT) 

(rechtsstaat – benoeming rechters) 

 

Het Maltese Grondwettelijk Hof legt het Hof vragen voor over de 

onafhankelijkheid van de Maltese rechterlijke macht, in het licht van 

met name de rol van de Maltese Minister-president in de 

benoemingsprocedure van rechters. 

 
Donderdag 22 april 2021 

Arrest in zaak C-826/19 Austrian Airlines (AT) 

(rechten luchtpassagiers) 

Moet een vlucht die is omgeleid naar een andere luchthaven, die zich 

evenwel in de buurt bevindt van de luchthaven waarvoor was 

geboekt, als een geannuleerde vlucht in de zin van EU-verordening 

261/2004 worden beschouwd, zodat de betrokken passagiers recht 

hebben op compensatie, of louter als een vertraagde vlucht, in welk 

geval die passagiers overeenkomstig het arrest Sturgeon van het Hof 

van Justitie enkel recht hebben op compensatie indien de vertraging 

drie uur of meer bedraagt?  

 

Donderdag 22 april 2021 

Conclusie in zaak C-636/19 CAK (NL) 

(medische behandeling) 

 

De Centrale raad van beroep stelt het Hof vragen over de notie van 

geplande en ongeplande medische behandeling in het buitenland, 

in een situatie van verblijf van een Nederlander in het buitenland 

(België), waar de medische behandeling in een derde land 

(Duitsland) plaatsvindt. 
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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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