
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/110/WE (1) z
dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypad-
kach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną, a w
każdym razie nie przekazując Komisji tych przepisów, Repu-
blika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą
na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
5 grudnia 2005 r.

(1) Dz.U. L 321, str. 26.

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

(Sprawa C-87/07)

(2007/C 82/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou Durande i K. Xuereb, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Malty

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych mających na celu zasto-
sowanie się do dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia
22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (1)
lub przynajmniej nie powiadamiając o nich Komisji, Repu-
blika Malty uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na
mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Malty kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 3 grudnia
2005 r.

(1) Dz.U. L 251, str. 12.

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-91/07)

(2007/C 82/47)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Condou-Durande i E. De Persio, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia
22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (1)
lub w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji,
Republika Włoska uchybiła swoim zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy 2003/86/WE upłynął w dniu
3 października 2005 r.

(1) Dz. U. L 251, str. 12.
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