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Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. lipnja 2018. uputio Tribunal administratif (Luksemburg) –
Nicolas Aubriet protiv Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(Predmet C-410/18)
(2018/C 301/26)
Jezik postupka: francuski
Sud koji je uputio zahtjev
Tribunal administratif

Stranke glavnog postupka
Tužitelj: Nicolas Aubriet
Tuženik: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Prethodno pitanje
Je li uvjet nametnut studentima koji nisu rezidenti Velikog Vojvodstva Luksemburg člankom 3. stavkom 5. točkom (b)
izmijenjenog Zakona od 24. srpnja 2014. o državnoj novčanoj pomoći za visokoškolsko obrazovanje, a koji isključuje
uzimanje u obzir ijedne druge poveznice, a to je da moraju biti djeca radnika koji su bili zaposleni ili obavljali svoju
djelatnost u Luksemburgu u razdoblju od najmanje pet godina tijekom referentnog razdoblja od sedam godina u trenutku
podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć, nužan kako bi se ostvario cilj luksemburškog zakonodavca, a to je nastojati
potaknuti povećanje udjela nositelja diplome o visokoškolskom obrazovanju?

Žalba koju je 26. lipnja 2018. podnio Mykola Yanovych Azarov protiv presude Općeg suda (šesto
vijeće) od 26. travnja 2018. u predmetu T-190/16, Mykola Yanovych Azarov protiv Vijeća Europske
unije
(Predmet C-416/18 P)
(2018/C 301/27)
Jezik postupka: njemački
Stranke
Žalitelj: Mykola Yanovych Azarov (zastupnici: A. Egger i G. Lansky, odvjetnici)
Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev
Žalitelj od Suda zahtijeva da:
— ukine presudu Općeg suda od 26. travnja 2018. u predmetu T-190/16;
— sam donese konačnu odluku o sporu i poništi Odluku (Vijeća (ZVSP) 2016/318 od 4. ožujka 2016. o izmjeni Odluke
2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u
Ukrajini (1) i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2016/311 od 4. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o
mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (2), u
dijelu u kojem se odnose na žalitelja i da naloži Vijeću snošenje troškova postupka pred Općim sudom i Sudom;
— podredno drugoj točki zahtjeva, predmet vrati Općem sudu na ponovno odlučivanje uz pridržavanje pravnih stajališta
izraženih u presudi Suda i da odluku o troškovima ostavi za kasnije.

