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Návrhová žádání
Žalobci navrhují, aby Tribunál:
— určil, že žalovaný tím, že Radě Evropské unie nedoručil otázku k písemnému zodpovězení, kterou v rámci postupu
zapsaného do rejstříku pod č. P-003358/17 předložili poslanci Evropského parlamentu, porušil článek 130 Jednacího
řádu Evropského parlamentu a ustanovení přílohy II téhož jednacího řádu;
— uložil Evropskému parlamentu povinnost doručit otázku k písemnému zodpovězení, zapsanou do rejstříku pod
č. P-003358/17, příslušnému orgánu, jímž je Rada Evropské unie;
— uložil Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
— Důvod vycházející z nečinnosti Evropského parlamentu ve věci doručení otázky k písemnému zodpovězení, kterou dne
16. května 2017 předložili poslanci Evropského parlamentu Ryszard Legutko a Tomasz Poręba, příslušnému orgánu,
jenž žalobci označili.

Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Amisi Kumba v. Rada
(Věc T-163/18)
(2018/C 161/71)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Demokratická republika Kongo) (zástupci: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois
a A. Guillerme, advokáti)
Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2282 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP
o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo v části, v níž je žalobce ponechán v bodu 2 přílohy II
rozhodnutí 2010/788/SZBP a bodu 2 přílohy Ia nařízení (ES) č. 1183/2005;
— konstatoval protiprávnost ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. b) rozhodnutí 2010/788/SZBP, ve znění rozhodnutí 2016/
2231/SZBP a čl. 2b odst. 1 písm. b) nařízení 1183/2005/ES;
— uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.
1. První žalobní důvod vycházející z porušení práva na obhajobu, včetně porušení povinnosti uvést odůvodnění, která
umožňuje odůvodnit opatření a zaručit účinnou soudní ochranu, jakož i porušení práva být vyslechnut.
2. Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o zapojení žalobce do jednání
představujících závažná porušení lidských práv v Demokratické republice Kongo.
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3. Třetí žalobní důvod vycházející z porušení práva na soukromý život, práva na vlastnictví a zásady proporcionality.
4. Čtvrtý žalobní důvod vycházející z protiprávnosti ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze
dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje
2008/369/SZBP (Úř. věst. 2010, L 336, s. 30), ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2231 ze dne 12. prosince 2016,
kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo (Úř. věst.
2016, L 336I, s. 7) a čl. 2b odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se
ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské
demokratické republice (Úř. věst. 2005, L 193, s. 1).

Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kampete v. Rada
(Věc T-164/18)
(2018/C 161/72)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Ilunga Kampete (Kinshasa, Demokratická republika Kongo) (zástupci: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois
a A. Guillerme, advokáti)
Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2282 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/
SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo v části, v níž je žalobce ponechán v bodu
1 přílohy II rozhodnutí 2010/788/SZBP a bodu 1 přílohy Ia nařízení (ES) č. 1183/2005;
— konstatoval protiprávnost ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. b) rozhodnutí 2010/788/SZBP, ve znění rozhodnutí 2016/
2231/SZBP, a čl. 2b odst. 1 písm. b) nařízení 1183/2005/ES;
— uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody, které jsou v zásadě totožné s důvody uplatněnými ve věci T163/18, Amisi Kumba v. Rada, nebo jsou jim podobné.

Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kahimbi Kasagwe v. Rada
(Věc T-165/18)
(2018/C 161/73)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Demokratická republika Kongo) (zástupci: T. Bontinck, P. De Wolf,
M. Forgeois a A. Guillerme, advokáti)
Žalovaná: Rada Evropské unie

