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— a título subsidiário, remeter a decisão à recorrida para que a reconsidere, dando antes oportunidade às recorrentes de
elaborarem propostas específicas relativas a certas partes do relatório do ensaio clínico que deverão ser omitidas antes
da sua divulgação; e
— condenar a recorrida nas despesas do presente processo e noutras despesas efetuadas pelas recorrentes relacionadas com
esta questão.

Fundamentos e principais argumentos
As recorrentes invocam dois fundamentos de recurso.
1. Primeiro fundamento, em que se alega que o relatório do ensaio clínico em questão implica uma presunção geral de
confidencialidade para efeitos do artigo 4.o, n.o 2 do Regulamento 1049/2001, à luz: (i) da sistemática e o regime da
legislação europeia setorial relevante; (ii) da obrigação, por parte das instituições europeias, de dar cumprimento às
obrigações decorrentes do artigo 39.o, n.o 3, do Acordo relativo aos Aspetos Comerciais dos Direitos de Propriedade
Intelectual; e (iii) da importância a atribuir aos direitos fundamentais das recorrentes à privacidade e propriedade.
2. Segundo fundamento, em que se alega, a título subsidiário, que o único resultado juridicamente admissível de um
exercício de avaliação adequado, nos termos do artigo 4.o, n.o 2 do Regulamento 1049/2001, teria sido a não divulgação
do relatório do ensaio clínico em questão, à luz: (i) da importância decisiva do interesse privado das recorrentes em
evitar a divulgação, atendendo ao seu efeito destrutivo sobre direitos de propriedade e interesses comerciais
fundamentais; e (ii) do interesse público meramente vago e genérico na divulgação, não existindo uma necessidade
pública suficientemente relevante nessa divulgação.

Ação intentada em 23 de janeiro de 2017 — Banco Tejarat/Conselho
(Processo T-37/17)
(2017/C 104/73)
Língua do processo: inglês
Partes
Demandante: Banco Tejarat (Teerão, Irão) (representantes: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, Solicitors, T. Otty,
R. Blakeley, V. Zaiwalla, e H. Leith, advogados)
Demandado: Conselho da União Europeia

Pedidos
O demandante conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne a:
— Condenar o Conselho no pagamento de uma indemnização pelos danos sofridos em consequência da imposição de
medidas restritivas pelo Conselho por meio dos actos seguintes, em relação a medidas restritivas contra o Irão: Decisão
do Conselho 2012/35/PESC de 23 de janeiro de 2012 (JO 2012 L 19, p. 22), Regulamento (UE) n.o 54/2012 do
Conselho, de 23 de janeiro de 2012 (JO 2012 L 19, p. 1), Regulamento (UE) n.o 267/2012 do Conselho, de
23 de março de 2012 (JO 2012 L 88, p. 1), Regulamento (UE) n.o 709/2012 do Conselho, de 2 de agosto de 2012
(JO 2012 L 208, p. 2), Decisão do Conselho (PESC) 2015/556, de 7 de abril de 2015 (JO L 92, 8.4.2015, p. 101), e
Regulamento (UE) n.o 2015/549 do Conselho, de 7 de abril de 2015 (JO 2015 L 92, p. 12); devem ser pagos ao autor os
seguintes montantes: 1 494 050 000 USD relativos a danos patrimoniais, 1 000 000 EUR relativos a danos não
patrimoniais e juros dos respectivos montantes;
— Condenar o Conselho no pagamento das despesas.

Fundamentos e principais argumentos
Em apoio da sua ação, o demandante invoca um único fundamento.
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Alega que a imposição de medidas restritivas pelo Conselho constitui uma violação suficientemente grave das obrigações
destinadas a conferir direitos aos particulares e em conformidade com a responsabilidade extra-contratual da União
Europeia. Este incumprimento foi a causa directa de um prejuízo patrimonial e não patrimonial significativo para o autor,
pelo qual fica legitimamente conferido o direito a uma indemnização.

Recurso interposto em 20 de janeiro de 2017 — DQ e o./Parlamento
(Processo T-38/17)
(2017/C 104/74)
Língua do processo: francês
Partes
Recorrente: DQ e treze outros (representante: M. Casado García-Hirschfeld, advogado)
Recorrido: Parlamento Europeu

Pedidos
O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— julgar o presente pedido admissível;
— condenar o recorrido no pagamento de 92 200 euros pelo prejuízo patrimonial causado;
— condenar o recorrido na totalidade das despesas no âmbito do presente recurso.

Fundamentos e principais argumentos
O recorrente invoca seis fundamentos de recurso.
1. Primeiro fundamento, relativo a vários erros e omissões cometidos pela administração do recorrido que estão na origem
do prejuízo patrimonial sofrido pelos recorrentes, isto é, todas as despesas com advogados efetuadas no âmbito do
respetivo pedido de assistência apresentado em 24 de janeiro de 2014, ao abrigo do artigo 24.o, primeiro parágrafo, do
Estatuto dos Funcionários.
2. Segundo fundamento, relativo ao comportamento irregular, designadamente, uma corrupção prejudicial aos interesses
da União nos processos de seleção dos candidatos, abusivo e intimidante da parte do chefe de unidade dos recorridos no
exercício quotidiano das respetivas atividades.
3. Terceiro fundamento, relativo à violação, causada pelo referido comportamento, da dignidade humana dos recorrentes, e
da respetiva integridade psíquica e física, que lesa as suas carreiras profissionais e as suas vidas familiares.
4. Quatro fundamento, relativo ao prejuízo patrimonial efetivo e atual sofrido pelos recorrentes e que está intimamente
relacionado com a má vontade do Parlamento em relação a eles, bem como às muitas diligências que tiveram de
empreender, designadamente, quanto à necessidade de recorrer ao conselho de um advogado.
5. Quinto fundamento, relativo à inexistência de reação dos superiores hierárquicos dos recorrentes apesar da urgência e da
gravidade dos factos alegados por estes últimos. Os recorrentes consideram, em particular, que as circunstâncias deviam
ter provocado um comportamento dos respetivos superiores hierárquicos de maneira a fazer cessar:
— as atividades ilegais;
— os comportamentos abusivos e intimidantes do respetivo chefe de unidade e o prazo não razoável da administração
para tomar medidas;
— as difíceis condições de trabalho, o que podia ter evitado uma intervenção contínua do seu advogado.

