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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif (Luxembourg) den 22. juni
2018 — Nicolas Aubriet mod Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(Sag C-410/18)
(2018/C 301/26)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Tribunal administratif

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Nicolas Aubriet
Sagsøgt: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Præjudicielt spørgsmål
Er den betingelse, som pålægges studerende, der ikke er bosiddende i Storhertugdømmet Luxembourg, ved artikel 3, nr. 5,
litra b), i den ændrede lov af 24. juli 2014 om økonomisk støtte fra staten til videregående uddannelse, nemlig at ansøgeren
er barn af en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, som har haft lønnet beskæftigelse eller har udøvet selvstændig
erhvervsvirksomhed i Luxembourg i en periode på mindst fem år i løbet af en referenceperiode på syv år på det tidspunkt,
hvor den studerende ansøger om økonomisk støtte, idet der ikke tages hensyn til andre tilknytningskriterier, nødvendig for
at nå det af den luxembourgske lovgiver anførte mål, nemlig at søge at øge andelen af personer, der har afsluttet en
videregående uddannelse?

Appel iværksat den 26. juni 2018 af Mykola Yanovych Azarov til prøvelse af dom afsagt af Retten
(Sjette Afdeling) den 26. april 2018 i sag T-190/16, Mykola Yanovych Azarov mod Rådet for Den
Europæiske Union
(Sag C-416/18 P)
(2018/C 301/27)
Processprog: tysk
Parter
Appellant: Mykola Yanovych Azarov (ved Rechtsanwälte A. Egger og G. Lansky)
Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande
— Rettens dom af 26. april 2018 i sag T-190/16 ophæves.
— Domstolen træffer endelig afgørelse i sagen, såvel Rådets afgørelse (FUSP) 2016/318 af 4. marts 2016 om ændring af
afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af
situationen i Ukraine (1) som Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/311 af 4. marts 2016 om gennemførelse af
forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund
af situationen i Ukraine (2) annulleres, for så vidt som disse retsakter vedrører appellanten, og Rådet tilpligtes at betale
sagsomkostningerne for Retten og for Domstolen.
— Subsidiært til påstand nr. 2 hjemvises sagen til Retten i overensstemmelse med den retlige vurdering i Domstolens dom,
og afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

