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2018 m. balandžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje European Anglers Alliance / Taryba
(Byla T-252/18)
(2018/C 240/55)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovė: European Anglers Alliance (Ofenbachas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokato L.-B. Buchman
Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— pripažinti European Anglers Alliance suinteresuotumą pareikšti ieškinį teisme;
— panaikinti 2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamento (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų
išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose
Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
2017/127 (OL L 27, 2018, p. 1), 9 straipsnio 4 dalies ir 9 straipsnio 5 dalies nuostatas, nes:
— jos sukuria tarp Europos Sąjungos piliečių diskriminaciją, kuri, atsižvelgiant į šių nuostatų siekiama tikslą, yra
nepagrįsta ir pažeidžia lygybės principą;
— Europos Sąjungos Taryba viršijo savo diskreciją, kai nesirėmė jokiais objektyviais duomenimis apie per mėgėjų
žvejybą jūroje sužvejojamas vilkešerio atsargas;
— dėl jų pažeidžiamas proporcingumo principas ir nepaisoma Bendrosios žuvininkystės politikos 17 straipsnio, nes
akivaizdžiai neatsižvelgiama į mėgėjų žvejybos jūroje ekonominę ir sociologinę reikšmę.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas vienodo požiūrio principo pažeidimu, nes ginčijamos Reglamento (ES) 2018/
120 nuostatos, atsižvelgiant į jų siekiama tikslą, sukuria nepagrįstą diskriminaciją tarp Europos Sąjungos piliečių, taip
pat tarp mėgėjų ir pramoninės žvejybos.
2. Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba viršijo savo diskreciją.
3. Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas proporcingumo principo pažeidimu.

2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje VY / Komisija
(Byla T-253/18)
(2018/C 240/56)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovas: VY, atstovaujamas advokato J.-N. Louis
Atsakovė: Europos Komisija
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Reikalavimai
Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
pripažinti ir nuspręsti:
— panaikinti sprendimą paskirti [konfidencialu] (1) į Europos Sąjungos delegacijos Japonijoje [konfidencialu] skyriaus vadovo
pareigas ir sprendimą atmesti ieškovo kandidatūrą;
— priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas pranešimo apie laisvą darbo vietą pažeidimu.
2. Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas motyvavimo pareigos pažeidimu.
3. Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio ir Pareigūnų tarnybos nuostatų
1d straipsnio pažeidimu.

(1)

Konfidencialūs duomenys nepateikiami.

2018 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Makhlouf / Komisija ir ECB
(Byla T-260/18)
(2018/C 240/57)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovas: Rami Makhlouf (Damaskas, Sirija), atstovaujamas advokato E. Ruchat
Atsakovai: Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai
Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
— pripažinti ieškovo ieškinį priimtinu ir pagrįstu,
— atitinkamai priteisti iš Europos Sąjungos, atsakovų, atlyginti visą ieškovo patirtą žalą, t. y. 6 900 000 eurų, kartu su
palūkanomis,
— priteisti iš atsakovų visas šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė ESS 17 straipsnio 1 dalį ir ESM sutarties 13 straipsnio
3 ir 4 dalis, nes neužtikrino 2013 m balandžio 26 d. Susitarimo memorandumo atitikties Sąjungos teisei.

