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Официален вестник на Европейския съюз

C 389/57

Ответници: Европейски парламент (представители: L. Visaggio и A. Troupiotis); Европейски съвет; Еврогрупа; Съвет на
Европейския съюз (представители: A. de Gregorio Merino и M. Balta); Европейска комисия (представители: J.-P. Keppenne и
M. Konstantinidis); и Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: P. Papapaschalis и P. Senkovic)

Предмет
От една страна, иск за установяване на неправомерно бездействие от страна на ответниците да осигурят правилното
прилагане на определени правила от правото на Европейския съюз по повод уволнението им, както и от друга страна, иск за
обезщетение на твърдяната вреда, претърпяна от жалбоподателите вследствие това бездействие и мерките, приети от гръцките
органи вследствие някои решения на Комисията, Еврогрупата и Европейската централна банка.

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Athanasios Arvanitis и другите 47 жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението към настоящото
определение, да заплатят съдебните разноски.

(1)

ОВ C 439, 8.12.2014 г.

Определение на Общия съд от 5 октомври 2015 г. — Grigoriadis и др./Парламент и др.
(Дело T-413/14) (1)
(Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение — Преструктуриране на
гръцкия публичен дълг — Участие на частния сектор — Вреда, настъпила поради намаляване на
вземанията — Декларации на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и
институциите на Съюза — Декларация на Еврогрупата — Липса на уточнение на причинноследствената връзка с твърдяната вреда — Недопустимост)
(2015/C 389/65)
Език на производството: гръцки
Страни
Ищци: Grigoris Grigoriadis (Атина, Гърция), Faidra Grigoriadou (Атина), Ioannis Tsolias (Солун, Гърция), Dimitrios
Alexopoulos (Солун), Nikolaos Papageorgiou (Атина) и Ioannis Marinopoulos (Атина) (представител: Ch. Papadimitriou,
адвокат)

Ответници: Европейски парламент (представители: A. Troupiotis и L. Visaggio), Европейски съвет, Еврогрупа, Съвет на
Европейския съюз (представители: A. de Gregorio Merino и M. Balta), Европейска комисия (представители: J.-P. Keppenne и
M. Konstantinidis), Европейска централна банка (ЕЦБ), (представители: P. Papapaschalis и P. Senkovic)
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Предмет
От една страна, иск за установяване на неправомерно бездействие от страна на ответниците за освобождаване на
притежаваните от ищците облигации от плана за участие на частния сектор в програмата за финансиране на дълга (PSI), с
който се намалява стойността на дълга на гръцката държава, както и, от друга страна, иск за обезщетение на твърдяната
вреда, претърпяна от жалбоподателите вследствие неправомерното бездействие.

Диспозитив
1) Отхвърля жабата.

2) Осъжда Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou и Ioannis
Marinopoulos да заплатят съдебните разноски.

(1)

ОВ C 439, 8.12.2014 г.

Определение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Nieminen/Съвет
(Дело T-464/14 P) (1)
(Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедури по
повишаване за 2010 г. и 2011 г. — Решение да не се повишава жалбоподателя в степен AD 12 —
Право на справедлив съдебен процес — Зачитане на правото на защита — Обхват на
първоинстанционния съдебен контрол — Явна грешка в преценката — Липса на грешка при
прилагане на правото и на изопачаване — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)
(2015/C 389/66)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Risto Nieminen (Kraainem, Белгия) (представители: първоначално M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas и
J.-N. Louis, впоследствие J.-N. Louis, адвокати)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и E. Rebasti)

Предмет
Жалба срещу решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 10 април 2014 г., Nieminen/
Съвет (F-81/12, Сб. ПС, EU:F:2014:50), с искане за отмяна на това решение

