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— 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
T-163/18, Amisi Kumba v. Rada, nebo jsou jim podobné.

Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Mende Omalanga v. Rada
(Věc T-176/18)
(2018/C 161/84)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Lambert Mende Omalanga (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 rozsahu, v němž ponechává žalobce na pozici
č. 12 v příloze II rozhodnutí 2010/788/SZBP a na pozici č. 12 v příloze Ia nařízení (ES) č. 1183/2005;
— určil protiprávnost ustanovení článku 3 odst. 2 písm. a) rozhodnutí 2010/788/SZBP, ve znění rozhodnutí 2016/2231/
SZBP, a článku 2b odst. 1 písm. a) nařízení 1183/2005/ES;
— uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody, které se v podstatě shodují nebo jsou podobné s žalobními
důvody uvedenými ve věci T-163/18, Amisi Kumba v. Rada.

Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kazembe Musonda v. Rada
(Věc T-177/18)
(2018/C 161/85)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, Demokratická republika Kongo) (zástupci: T. Bontinck, P. De Wolf,
M. Forgeois a A. Guillerme, advokáti)
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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
11 přílohy II rozhodnutí 2010/788/SZBP a bodu 11 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
T-163/18, Amisi Kumba v. Rada, nebo jsou jim podobné.

Žaloba podaná dne 12. března 2018 – VJ v. ESVČ
(Věc T-180/18)
(2018/C 161/86)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: VJ (zástupce: N. de Montigny, advokát)
Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— rozhodl o výpočetní tabulce, kterou mu ESVČ zaslala e-mailem ze dne 22. června 2017 a v případě potřeby o výplatní
pásce, jejímž prostřednictvím mu bylo/ bude přiznáno vyplácení příspěvku na vzdělání pro jeho děti,
— uložil žalované náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu své žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.
1. První žalobní důvod vycházející z námitky nezákonnosti, jelikož napadené rozhodnutí, oznámení ze dne 15. dubna
2016, z něhož vychází, a Guidelines ESVČ porušují Služební řád a jeho přílohu X.
2. Druhý žalobní důvod vycházející z nezákonnosti napadeného individuálního rozhodnutí. Tento žalobní důvod se skládá
z pěti částí.
— První část vycházející z porušení zásad obezřetnosti, legitimního očekávání a právní jistoty a porušení zásady řádné
správy, jakož i práv nabytých žalobcem.

