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2018 m. birželio 22 d. Tribunal administratif (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį
sprendimą byloje Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(Byla C-410/18)
(2018/C 301/26)
Proceso kalba: prancūzų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Tribunal administratif

Šalys pagrindinėje byloje
Pareiškėjas: Nicolas Aubriet
Atsakovas: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Prejudicinis klausimas
Ar iš dalies pakeisto 2014 m. liepos 24 d. Įstatymo dėl valstybės finansinės pagalbos aukštojo mokslo studijoms
3 straipsnio 5 dalies b punkte numatyta sąlyga, taikoma Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje nuolat negyvenantiems
studentams, neatsižvelgiant į jokius kitus sąsajos kriterijus, t. y. kad jie turi būti darbuotojų, prašymo suteikti finansinę
pagalbą pateikimo metu dirbusių ar vykdžiusių veiklą Liuksemburge bent penkerius metus per referencinį septynerių metų
laikotarpį, vaikai, yra būtina Liuksemburgo teisės aktų leidėjo nurodytam tikslui pasiekti, t. y. padidinti aukštojo mokslo
diplomą turinčių asmenų dalį?

2018 m. birželio 26 d. Mykola Yanovych Azarov pateiktas apeliacinis skundas dėl
2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-190/16,
Mykola Yanovych Azarov / Europos Sąjungos Taryba
(Byla C-416/18 P)
(2018/C 301/27)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Apeliantas: Mykola Yanovych Azarov, atstovaujamas advokatų A. Egger ir G. Lansky
Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai
Apeliantas prašo:
— panaikinti 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-190/16,
— priimti galutinį sprendimą ir panaikinti 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies
keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir
įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (1) ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311,
kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims,
subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (2), kiek jie susiję su apeliantu, taip pat priteisti iš Tarybos
bylinėjimosi Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas,
— nepatenkinus antrojo reikalavimo, subsidiariai grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis ją išnagrinėtų atsižvelgdamas
į Teisingumo Teismo sprendime padarytus teisinius vertinimus, ir atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

