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1. Omów etapy integracji ekonomicznej od traktatu Rzymskiego do dziś, uwzględniając aktualne
problemy.
2. Przedstaw pojęcie usługi w rozumieniu TFUE i orzecznictwa TS.
3. Omów możliwość deportacji obywatela Unii w świetle postanowień dyrektywy 2004/38/WE i
orzecznictwa TS.
4. Jakie środki krajowe mogą naruszać swobodę przepływu kapitału? Podaj przykłady.
5. Przedstaw zakaz dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego opodatkowania na przykładzie
jednego z wyroków TS.
6. Kto jest członkiem rodziny obywatela Unii i jakie prawa mu przysługują w świetle dyrektywy
2004/38/WE
7. Wyjaśnij na przykładach jak stosowane są wyjątki od swobód traktatowych ze względu na
ochronę porządku publicznego?
8. Wyjaśnij jak stosowane są wyjątki od swobód traktatowych dotyczące ochrony zdrowia
publicznego?
9. Scharakteryzuj bezpośredni skutek przepisów traktatowych o swobodzie przepływu
pracowników.
10. Scharakteryzuj bezpośredni skutek traktatowych przepisów o swobodzie świadczenia usług.
11. Wyjaśnij pojęcie środka równoważnego ograniczeniom ilościowym w świetle orzecznictwa
TS.
12. Wyjaśnij rozróżnienie na swobodę przepływu kapitału i płatności bieżących.
13. Omów etapy budowania Unii Gospodarczej i Walutowej.
14. Omów problematykę zakresu zastosowania Karty Praw Podstawowych.
15. Pojęcie pracownika w TFUE i orzecznictwie TS.
16. Pojęcie przedsiębiorczości i działalności polegającej na „samozatrudnieniu” w TFUE i
orzecznictwie TS.
17. Omów zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym do ceł.
18. Jak rozróżniamy opłaty o skutku równoważnym do ceł i podatki wewnętrzne o charakterze
dyskryminującym, wyjaśnij na podstawie orzecznictwa.
19. Jakie prawa przysługują pracownikom w świetle TFUE?
20. Omów prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu dla obywateli Unii.
21. Omów problem rozgraniczenia swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości.
22. Wskaż przykłady z orzecznictwa na stwarzanie przeszkód w swobodnym przepływie
pracowników.
23. Omów rozróżnienie swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług, np. na
przykładzie sprawy C-452/04 Fidium Finanz.

24. Usługi nielegalne w niektórych państwach członkowskich ( aborcja, prostytucja, hazard) a
swobody traktatowe.
25. Wyjaśnij genezę i zakres zastosowania zasady wzajemnego uznania.
26. Wyjaśnij co oznacza stosowanie zasady państwa pochodzenia.
27. Omów wyjątek dotyczący zatrudnienia w administracji publicznej.
28. Omów wyjątek związany z zawodami związanymi z wykonywaniem władzy publicznej na
przykładzie zawodów prawniczych.
29. Zasada wyczerpania prawa wprowadzania do obrotu w dyrektywie 2001/29/WE.

30. Omów problem blokowania geograficznego jako praktyki niezgodnej z założeniami rynku
wewnętrznego?
31. Przedstaw zakres harmonizacji dozwolonego użytku w dyrektywie o prawie autorskim w
społeczeństwie informacyjnym 2001/29/WE.
32. Omów traktatowy i orzeczniczy katalog dopuszczalnych ograniczeń w swobodzie przepływu
towarów.
33. Omów traktatowy i orzeczniczy katalog dopuszczalnych ograniczeń w swobodzie przepływu
usług i przedsiębiorczości.
34. Wyjaśnij problem ram prawnych dla delegowania pracowników w UE.
35. Wyjaśnij znaczenie i konsekwencje orzeczenia w sprawie C-120/78 Dassonville.
36. Wyjaśnij znaczenie orzeczenia w sprawie C-120/78 Cassis de Dijon.
37. Wyjaśnij znaczenie orzeczeń w sprawach C-208/00 Überseering i C-106/18 Polbud .
38. W świetle jakiej swobody należy oceniać zasady nabywania nieruchomości w państwach
członkowskich, podaj przykłady.
39. Co obejmuje swoboda przedsiębiorczości – przykłady.
40. Jakie prawa przysługują dzieciom pracowników migrujących w świetle prawa wtórnego Unii
Europejskiej.
41. Omów problem korzystania z zasiłków w zakresie swobody przemieszczania się i pobytu
obywateli Unii w świetle orzecznictwa TS.
42. Omów genezę i główne założenia dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece
zdrowotnej 2011/24/UE.
43. Omów system uznawania kwalifikacji zawodowych w UE.
44. Edukacja w innym państwie członkowskim - zakres zastosowania swobód traktatowych.
45. Ograniczenia dotyczące reklamy jako środek o skutku równoważnym do ograniczeń
ilościowych.
46. Traktatowe podstawy zasady niedyskryminacji.
47. Jaki jest zakres zastosowania dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym?
48. Wyjaśnij zakres wyłączenia od odpowiedzialności w przypadku świadczących usługi hostingu
w świetle art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.
49. Wyjaśnij genezę i podstawowe założenia strefy Schengen.
50. Jaki jest związek pomiędzy przepisami o obywatelstwie unijnym a przepisami swobodach
traktatowych?

