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3. A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Tanács nyilvánvaló értékelési hibát követett el a korlátozó intézkedések
alapjául szolgáló tényeket illetően.
4. A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a korlátozó intézkedések a nemzetközi szokásjog alapján jogellenes
ellenintézkedéseknek minősülnek.

2018. január 29-én benyújtott kereset – Tsapakidou kontra Bíróság
(T-66/18. sz. ügy)
(2018/C 134/35)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Argyro Tsapakidou (Berlin, Németország) (képviselő: E. Kleani ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Bírósága
Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a Bíróság 2017. november 23-i (20173939. referenciaszámú) határozatát, amely elutasítja a
felperesnek a görög nyelv vonatkozásában közzétett szabadúszó fordítókra vonatkozó 2017/S 002-001564. sz. ajánlati
felhívás keretében benyújtott részvételi jelentkezését;
— az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.
Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozat sérti az uniós alapelveket, amelyek
szerint az adminisztratív aktusokat megfelelően indokolni kell, és meg kell állapítani az alapul szolgáló elveket. A vitatott
határozat vonatkozásában nem teljesülnek e kritériumok. A felperes különösen úgy érvel, hogy az alperes által nyújtott
indokolás elégtelen volt a részvételi feltételek 4.3.1. pontja alapján. Továbbá a felperessel közölt tájékoztatás nem tette
lehetővé számára, hogy értékelje a szóban forgó próbafordítás során kapott eredmény érvényességét. Nem rendelkezett
információval az étékelési útmutató vagy azon kritériumok tekintetében, amelyek alapján a vitatott határozat elfogadásra
került.

2018. február 9-én benyújtott kereset – CN kontra Parlament
(T-76/18. sz. ügy)
(2018/C 134/36)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: CN (képviselők: C. Bernard-Glanz és A. Tymen ügyvédek)
Alperes: Európai Parlament
Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak;
— rendelje el az APA Bizottság állásfoglalásának, az APA Bizottság tanúkihallgatásáról készült jegyzőkönyveknek, valamint
az Európai Parlament elnöke részére az APA Bizottság belső szabályzatának 10. cikke értelmében megküldött
dokumentumok alperes általi bemutatását;

