
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 
2012 r. — Republika Francuska przeciwko Parlamentowi 

Europejskiemu 

(Sprawy połączone C-237/11 i C-238/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Prawo instytucjonalne 
— Terminarz posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego 
na lata 2012 i 2013 — Protokoły w sprawie ustalenia siedzib 
instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i 

służb Unii Europejskiej) 

(2013/C 38/06) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard, 
G. de Bergues i A. Adam, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: 
C. Pennera, N. Lorenz i E. Waldherr, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Wielkie Księstwo Luksem
burga (przedstawiciel: C. Schiltz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności — Uchwała Parlamentu 
Europejskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie terminów 
posiedzeń Parlamentu na rok 2012 — Terminarz przewidujący 
przeprowadzenie dwóch z dwunastu posiedzeń plenarnych w 
ciągu jednego tygodnia w październiku — Naruszenie proto
kołów nr 3 i 6 w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektó
rych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europej
skiej — Miejsce posiedzeń Parlamentu Europejskiego 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność uchwał z dnia 9 marca 2011 r. w 
sprawie terminarza posiedzeń Parlamentu na lata 2012 i 2013 
w zakresie, w jakim nie wyznaczają one w latach 2012 i 2013 
dwunastu comiesięcznych posiedzeń plenarnych w Strasburgu. 

2) Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania. 

3) Wielkie Księstwo Luksemburga pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour administrative — Luksemburg) — 
Caves Krier Frères SARL przeciwko Directeur de 

l'Administration de l'emploi 

(Sprawa C-379/11) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 45 TFUE — 
Pomoc na zatrudnienie bezrobotnych w starszym wieku i 
długotrwale bezrobotnych — Warunek zarejestrowania w 
biurze pośrednictwa pracy krajowego urzędu pracy — 
Warunek miejsca zamieszkania — Ograniczenie — Względy 

uzasadniające) 

(2013/C 38/07) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Cour administrative 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Caves Krier Frères SARL 

Strona pozwana: Directeur de l'Administration de l'emploi 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour administrative — Wykładnia art. 21 i 45 TFUE — Uregu
lowanie krajowe uzależniające zwrot składek na zabezpieczenie 
społeczne pracodawcom sektora prywatnego zatrudniającym 
osoby bezrobotne w wieku powyżej 45 lat od faktu, by 
osoby te były zarejestrowane w biurze pośrednictwa pracy 
krajowego urzędu pracy od co najmniej miesiąca — Warunek 
miejsca zamieszkania jako warunek tej rejestracji — Utrudnienie 
swobody przepływu pracowników — Naruszenie zasady 
równego traktowania 

Sentencja 

Artykuł 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które uzależnia 
przyznanie pracodawcom pomocy na zatrudnienie bezrobotnych w 
wieku powyżej 45 lat od spełnienia warunku, by zatrudniony 
bezrobotny był zarejestrowany w tym samym państwie członkowskim 
jako osoba poszukująca pracy, jeżeli takie zarejestrowanie jest uzależ
nione — czego ustalenie należy do sądu odsyłającego — od spełnienia 
warunku posiadania miejsca zamieszkania na terytorium krajowym. 

( 1 ) Dz.U. C 298 z 8.10.2011.
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