
Questões prejudiciais

1) Está excluído, à partida, que a aplicação e o posterior cumprimento de uma pena de prisão leve a considerar que foram 
rompidos os laços de integração de um cidadão da União que entrou no Estado-Membro de acolhimento com a idade de 
três anos, com a consequência de que não se verifica uma residência ininterrupta de dez anos na aceção do artigo 28.o, 
n.o 3, alínea a), da Diretiva 2004/38 (1), não devendo, portanto, ser concedida a proteção contra o afastamento prevista 
no artigo 28.o, n.o 3, alínea a), da Diretiva 2004/38, se o cidadão da União, desde a sua entrada nesse Estado-Membro de 
acolhimento com a idade de três anos, sempre aí viveu, já não tem quaisquer laços com o Estado-Membro da sua 
nacionalidade e o crime que levou à aplicação e cumprimento de uma pena de prisão só foi cometido após uma 
residência de 20 anos?

2) Em caso de resposta negativa à questão 1: para determinar se o cumprimento de uma pena de prisão implica o 
rompimento dos laços de integração, deve deixar de se ter em conta a pena de prisão aplicada pelo crime que dá origem 
ao afastamento?

3) Em caso de resposta negativa às questões 1 e 2: com base em que critérios se deve determinar se o cidadão da União em 
causa beneficia, nesse caso, da proteção contra o afastamento conferida pelo artigo 28.o, n.o 3, alínea a), da Diretiva 
2004/38?

4) Em caso de resposta negativa às questões 1 e 2: o direito da União impõe critérios vinculativos para determinar o 
«momento preciso em que se coloca a questão do afastamento» e em que deve ser apreciada globalmente a situação do 
cidadão da União em causa, para verificar em que medida a interrupção da residência durante os dez anos anteriores ao 
afastamento do interessado o priva da proteção reforçada contra o afastamento?

(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 L 158, p. 77).
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Questões prejudiciais

1) A título principal: pode o artigo 267.o, terceiro parágrafo, do Tratado FUE ser interpretado no sentido de que não existe 
uma obrigação incondicional do órgão jurisdicional de última instância de reenviar a título prejudicial uma questão de 
interpretação do direito europeu quando, no decurso do mesmo processo, a Corte costituzionale [Tribunal 
Constitucional] tenha apreciado a constitucionalidade da legislação nacional, utilizando, em substância, os mesmos 
parâmetros normativos cuja interpretação é pedida ao Tribunal de Justiça, ainda que formalmente diferentes porque 
contidos em normas da Constituição e não dos Tratados europeus?
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2) A título subsidiário relativamente à primeira questão, para o caso de o Tribunal de Justiça resolver a questão de 
interpretação do artigo 267.o, n.o 3, no sentido de que o reenvio prejudicial é obrigatório: obstam ao reenvio as 
disposições e princípios previstos nos artigos 26.o — Mercado interno — 49.o — Direito de estabelecimento — 56.o — 
Livre prestação de serviços — 63.o — Livre circulação de capitais — do Tratado FUE e 16.o — Liberdade de empresa — 
da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, bem como o princípio geral da confiança legítima (que «faz parte dos 
princípios fundamentais da União», como o Tribunal de Justiça afirmou no seu acórdão de 14 de março de 2013, 
processo C–545/11), à adoção e aplicação de uma legislação nacional (artigo 1.o, parágrafo 78, alínea b), n.os 4, 8, 9, 17, 
23, 25, da Lei n.o 220/2010) que estabelece, também a cargo de entidades já concessionárias no setor da gestão 
telemática do jogo lícito, novos requisitos e obrigações, através de um aditamento ao contrato já existente (e sem 
nenhum prazo para a sua implementação gradual)?

Recurso interposto em 9 de julho de 2016 por LL do despacho proferido pelo Tribunal Geral (Sétima 
Secção) em 19 de abril de 2016 no processo T-615/15, LL/Parlamento Europeu

(Processo C-326/16 P)

(2016/C 343/38)

Língua do processo: o lituano
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Pedidos do recorrente

— anular o despacho do Tribunal Geral da União Europeia (Sétima Secção), proferido em 9 de abril de 2016 no processo 
T-615/15, que julga inadmissível o recurso do recorrente destinado a obter a anulação, por um lado, da decisão D 
(2014) 15503, de 17 de abril de 2014, do secretário-geral do Parlamento Europeu, que o obriga a restituir o subsídio de 
assistência parlamentar que lhe tinha sido pago indevidamente, e, por outro, da nota de débito n.o 2014-575 de 
5 de maio de 2014;

— remeter o presente processo ao Tribunal Geral para efeitos de reexame.

Fundamentos e principais argumentos

O recorrente invoca seis fundamentos:

1. Ao proferir o seu despacho, o Tribunal Geral não examinou nem teve em consideração de forma completa, correta, 
detalhada e objetiva todos os elementos de prova escritos, apresentados conjuntamente com a petição, que eram 
pertinentes para o estabelecimento de um prazo de recurso adequado e equitativo para o recorrente; com efeito, as 
constatações apresentadas no despacho são contrárias aos elementos do processo e às disposições invocadas no presente 
recurso, nomeadamente segundo as quais, «[…] o presente recurso foi interposto mais de dezassete meses após esta 
última data», «[…] a parte recorrente não demonstrou nem sequer invocou a existência de um caso […] que permita 
derrogar o prazo em causa com base no artigo 45.o, segundo parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União 
Europeia […]» e «[…] o presente recurso deve ser julgado manifestamente inadmissível por falta de tempestividade […]».

2. No seu despacho, o Tribunal Geral aplicou incorretamente as disposições do artigo 263.o TFUE, violou as disposições do 
artigo 72.o das Medidas de Aplicação do Estatuto dos Deputados e apreciou de forma incorreta as possibilidades de 
aplicar o artigo 45.o do Estatuto do Tribunal de Justiça:

— uma vez que discordava, na qualidade de antigo deputado ao Parlamento Europeu, com uma decisão do secretário-
-geral dessa instituição (e com a nota de débito adotada em sua conformidade) e a considerava infundada, o 
recorrente exerceu os seus direitos e cumpriu as exigências previstas no artigo 72.o das Medidas de Aplicação do 
Estatuto dos Deputados, tendo apresentado uma reclamação contra essa decisão, desde logo junto dos Questores e, 
seguidamente, junto da Mesa e do presidente do Parlamento Europeu;
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