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BENDRASIS TEISMAS
2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Front Polisario/Taryba
(Byla T-512/12) (1)
(Išorės santykiai — Sąjungos ir Maroko susitarimas pasikeičiant raštais — Abipusis liberalizavimas
žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų srityje —
Susitarimo taikymas Vakarų Sacharai — Front Polisario — Ieškinys dėl panaikinimo — Teisė pareikšti
ieškinį — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Atitiktis tarptautinei teisei — Pareiga
motyvuoti — Teisė į gynybą)
(2016/C 068/33)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovas: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), atstovaujamas advokatų: iš
pradžių – C. E. Hafiz ir G. Devers, vėliau – G. Devers
Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová ir N. Rouam
Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta ir
D. Stefanov, vėliau – F. Castillo de la Torre ir E. Paasivirta
Dalykas
Prašymas panaikinti 2012 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimą 2012/497/ES dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės
susitarimo pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems
žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos
ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės
asociaciją, dalinio pakeitimo sudarymo (OL L 241, p. 2).
Rezoliucinė dalis
1. Panaikinti 2012 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimą 2012/497/ES dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant
laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir
žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,
įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo sudarymo, kiek juo
patvirtinamas šio susitarimo taikymas Vakarų Sacharai.
2. Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir „Front populaire pour la libération de la saguiael-hamra et du rio de oro (Front Polisario)“ bylinėjimosi išlaidas.
(1)
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2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Universal Music/VRDT – Yello Strom
(Yellow Lounge)
(Byla T-379/14) (1)
(Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą
nebuvimas)
(2016/C 068/34)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovė: Universal Music GmbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Viefhus

