Pytania na egzamin magisterski, kierunek Europeistyka. Dr Klafkowska-Waśniowska, dr. Sikorski
1. Źródła prawa Unii Europejskiej. Katalog i klasyfikacja źródeł prawa UE.
2. Pojęcie i aktualne problemy rynku wewnętrznego.
3. Bariery na rynku wewnętrznym są ustanawiane przez państwa członkowskie i przez podmioty
prywatne. Jakie grupy postanowień traktatu służą do ich zwalczania?
4. Pojęcie unii celnej na tle art. 23 TFUE.
5. Harmonizacja – podstawy, środki i metody.
6. Dyrektywa jako akt prawa pochodnego – wskaż przykłady dyrektyw w ramach harmonizacji
rynku wewnętrznego.
7. Rozporządzenie jako akt prawa pochodnego – wskaż przykłady rozporządzeń w ramach
harmonizacji rynku wewnętrznego.
8. Zasada skutku bezpośredniego przepisów traktatowych ( z uwzględnieniem przepisów o
swobodach traktatowych).
9. Zasada skutku bezpośredniego dyrektyw.
10. Zasada skutku bezpośredniego umów międzynarodowych oraz aktów prawnych wydanych na
ich podstawie.
11. Implementacja dyrektyw – obowiązki państw członkowskich i konsekwencje braku
implementacji.
12. Interpretacja w prawa krajowego w zgodzie z prawe UE.
13. Pośredni skutek dyrektyw. Wyjaśnij na przykładzie orzeczenia TS w sprawie Marleasing.
14. Przedstaw przesłanki odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa
unijnego.
15. Podstawowe założenia procedury prejudycjalnej.
16. Obowiązek zadawania pytań a doktryna acte clair i acte eclaire.
17. Przesłanki warunkujące możliwość wystąpienia ze skargą na nieważność aktu prawa UE.
18. Wskaż kto może występować ze skargą na nieważność aktu prawa UE. Czy sytuacja
poszczególnych grup uprawnionych różni się od siebie?
19. Pojęcie „członka rodziny” w dyrektywie 2004/38/WE.
20. Rozgraniczenie swobód działalności gospodarczej od innych swobód traktatowych.
21. Kryteria rozgraniczania swobód traktatowych, możliwość kumulatywnego stosowania
przepisów o różnych swobodach traktatowych - aktualne orzecznictwo w tym zakresie.
22. Rozgraniczenie swobody przepływu towarów i pozostałych swobód traktatowych.
23. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli Unii - aktualne orzecznictwo.
24. Swoboda przepływ osób –omów na przykładach z orzecznictwa.
25. Koncepcja obywatelstwa unijnego i prawa obywateli Unii – przedstaw.
26. Problem pracowników delegowanych na tle wyroku w sprawie Rush Portuguesa.
27. Swoboda przepływu pracowników i główne problemy, na podstawie orzecznictwa TSUE.
28. Wykonywanie prawa swobodnego przemieszczania się i pobytu w świetle dyrektywy
2004/38/
29. Dopuszczalność wprowadzania ograniczeń od swobód traktatowych – analiza na wybranym
przykładzie.
30. Traktatowy a orzeczniczy katalog dopuszczalnych ograniczeń swobód traktatowych.
31. Wyjaśnij genezę i zakres zastosowania zasady wzajemnego uznawania.
32. Wyjaśnij co oznacza stosowanie zasady państwa pochodzenia.
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Stosowanie formuły Dassonville na przykładzie aktualnego orzecznictwa.
Stosowanie formuły Keck na przykładzie aktualnego orzecznictwa.
Wyjaśnij problem zakazów dotyczących reklamy i promocji towarów w świetle formuły Keck.
Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców a swobody traktatowe.
Swoboda przepływu kapitału a usługi finansowe na przykładzie sprawy Fidium Finanz.
W jakim zakresie wyrok w sprawie Football Association Premier League wiąże się ze
swobodami traktatowymi?
Pojęcie środka ograniczającego swobody traktatowe w kontekście swobody świadczenia
usług, swobody przedsiębiorczości, swobody przepływu osób i swobody przepływu kapitału –
oceń w jakim stopniu koncepcja ta jest zbliżona na gruncie wymienionych swobód?
Wyjaśnij przedmiotowy zakres zastosowania swobody świadczenia usług i swobody
przedsiębiorczości.
Karta Praw Podstawowych.
Wyjaśnij znaczenie wprowadzania tzw. okresów przejściowych w kontekście swobody
przepływu pracowników i swobody przepływu kapitału.
Jaki standard konsumenta przyjmowany jest w orzecznictwie TS?
Przedstaw założenia nowej dyrektywy konsumenckiej przyjętej w trakcie polskiej prezydencji
w UE i wskaż na przyjęty model harmonizacji.
Wskaż przykłady porozumień, które naruszają art. 101 TFUE.
Wskaz przykłady praktyk stanowiących nadużycie pozycji dominującej.
Jakie sankcje za naruszenie prawa konkurencji UE przewidziano w prawie unijnym.
Common European Sales Law. Omów podstawowe założenia projektu rozporządzenia.
Wspólny rynek a ujednolicanie prawa cywilnego państw członkowskich. Historia. Stan
obecny. Perspektywy
Jaką postać może przybierać pomoc państwa w świetle postanowień TFUE. Dlaczego pomoc
państwa, co do zasady, jest niedozwolona na gruncie TFUE?

