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Obiectul
Pe de o parte, cerere având ca obiect constatarea faptului că pârâții s-au abținut în mod nelegal de la a acționa pentru ca
obligațiile deținute de reclamanți să nu fie afectate de planul de participare a sectorului privat la programul de finanțare a
datoriei (PSI), prin reducerea datoriei statului grec, precum și, pe de altă parte, cerere având ca obiect repararea prejudiciului
pretins suferit de reclamanți în urma acestei abțineri nelegale de a acționa

Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.

2) Îi obligă pe domnul Grigoris Grigoriadis, pe doamna Faidra Grigoriadou și pe domnii Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos,
Nikolaos Papageorgiou și Ioannis Marinopoulos la plata cheltuielilor de judecată.

(1)

JO C 439, 8.12.2014.

Ordonanța Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Nieminen/Consiliul
(Cauza T-464/14 P) (1)
(„Recurs — Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiile de promovare 2010 și 2011 —
Decizie de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 — Dreptul la un proces echitabil — Dreptul la
apărare — Întinderea controlului jurisdicțional în primă instanță — Eroare vădită de apreciere —
Inexistența unei erori de drept și a unei denaturări — Recurs vădit lipsit de orice temei legal”)
(2015/C 389/66)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Recurent: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (reprezentanți: inițial M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas și J.-N. Louis,
ulterior J.-N. Louis, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și E. Rebasti, agenți)

Obiectul
Recurs declarat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a doua) din 10 aprilie 2014,
Nieminen/Conseil (F-81/12, RecFP, EU:F:2014:50) și având ca obiect anularea acestei hotărâri
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Dispozitivul
1) Respinge recursul.
2) Îl obligă pe domnul Risto Nieminen la plata cheltuielilor de judecată.

(1)

JO C 261, 11.8.2014.

Ordonanța Tribunalului din 6 octombrie 2015 – GEA Group/OAPI (engineering for a better world)
(Cauza T-545/14) (1)
(„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale engineering for a better
world — Decizie pur confirmativă — Caracter definitiv al deciziei confirmate — Invocare din oficiu —
Inadmisibilitate”)
(2015/C 389/67)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (reprezentant: J. Schneiders, avocat)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial
A. Pohlmann ulterior S. Hanne, agenți)

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 2 iunie 2014 (cauza R 303/2014-4), privind o
cerere de înregistrare a semnului verbal engineering for a better world ca marcă comunitară.

Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.
2) Obligă GEA Group AG la plata cheltuielilor de judecată.

(1)

JO C 339, 29.9.2014.

Acțiune introdusă la 28 august 2015 – Oltis Group/Comisia
(Cauza T-497/15)
(2015/C 389/68)
Limba de procedură: ceha
Părțile
Reclamantă: Oltis Group a.s. (Olomouc, Republica Cehă) (reprezentant: P. Konečný, avocat)
Pârâtă: Comisia Europeană

