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Dinsdag 30 november 2021 

Arrest in zaak C-3/20  LR Ģenerālprokuratūra 

(Letland – centrale bank) 

Mag de president van een nationale centrale bank die tegelijkertijd 

lid is van de raad van bestuur van de ECB, strafrechtelijk worden 

vervolgd op het niveau van de betrokken lidstaat of verzet een 

Unierechtelijke immuniteit zich daartegen? Deze vraag is aan de 

orde in deze zaak die betrekking heeft op een strafprocedure die in 

Letland tegen de voormalige president van de centrale bank wordt 

gevoerd wegens corruptie en het witwassen van geld.           
 

 
           

Dinsdag 30 november 2021 

Hoorzitting in gevoegde zaken C-14/21 en C-15/21  Sea Watch (IT) 

(vluchtelingen – reddingsacties – controle havenstaat) 

Sea Watch is een Duitse humanitaire organisatie die zoek- en 

reddingsoperaties uitvoert met betrekking tot mensen op de 

Middellandse Zee, met schepen waarvan zij zowel eigenaar als 

exploitant is. Onder die schepen bevinden zich met name twee 

schepen, de Sea Watch 3 en de Sea Watch 4, die zijn ingeschreven in 

het Duitse nationale register, de Duitse vlag voeren en elk door een 

in Duitsland gevestigd bureau voor classificatie en certificering zijn 

gecertificeerd als „algemeen vrachtschip – multifunctioneel”. In de 

zomer van 2020 hebben de Sea Watch 3 en de Sea Watch 4 

honderden in nood verkerende mensen uit de internationale wateren 

van de Middellandse Zee gered. De Italiaanse autoriteiten hebben de 

schepen later aangehouden op grond van technische en 

operationele onregelmatigheden. De Italiaanse rechter die deze zaak 

behandelt vraagt het Hof of schepen die door de vlaggenstaat 

Duitsland als vrachtschip zijn aangemerkt, maar in de praktijk 

uitsluitend en stelselmatig een niet-commerciële activiteit 

verrichten, namelijk de zogenoemde SAR-activiteit (search and 

rescue), ook binnen de werkingssfeer van EU-richtlijn 2009/16 

vallen en de havenstaatcontrole dus in Italië kan worden uitgeoefend 

ten aanzien van deze schepen.          
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Donderdag 2 december 2021 

Conclusie in zaak C-156/21  Hongarije / Parlement en Raad en C-

157/21 Polen / Parlement en Raad 
  

(rule of law - conditionaliteit) 

Polen en Hongarije vorderen nietigverklaring van verordening 

2020/2092 van 16 december 2020 inzake het 

conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting. Het 

Hof behandelt deze zaak in voltallige formatie. 
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