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Úradný vestník Európskej únie

C 389/57

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio a A. Troupiotis, splnomocnení zástupcovia), Európska rada,
Eurogroup, Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino a M. Balta, splnomocnení zástupcovia), Európska
komisia (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia), a Európska centrálna banka (ECB)
(v zastúpení: P. Papapaschalis a P. Senkovic, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci
Návrh na určenie, že žalovaní v rozpore s právom opomenuli dohliadať na riadne uplatňovanie niektorých právnych
noriem Európskej únie pri prepustení žalobcov, a návrh na priznanie náhrady škody údajne spôsobenej žalobcom
v dôsledku tejto nečinnosti a opatrení prijatých gréckymi orgánmi v nadväznosti na určité rozhodnutia Komisie, Eurogroup
a Európskej centrálnej banky

Výrok
1. Žaloba sa zamieta.

2. Athanasios Arvanitis a ďalších 47 žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe k uzneseniu, sú povinní nahradiť trovy konania.

(1)

Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.

Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Grigoriadis a i./Parlament a i.
(Vec T-413/14) (1)
(„Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody — Reštrukturalizáciu gréckeho verejného dlhu —
Zapojenie súkromného sektora — Ujma vyplývajúca zo zníženia hodnoty pohľadávok — Vyhlásenia hláv
štátov alebo predsedov vlád eurozóny a inštitúcií Únie — Vyhlásenie Eurogroup — Nespresnenie príčinnej
súvislosti s uvádzanou ujmou — Neprípustnosť“)
(2015/C 389/65)
Jazyk konania: gréčtina
Účastníci konania
Žalobcovia: Grigoris Grigoriadis (Atény, Grécko), Faidra Grigoriadou, (Atény), Ioannis Tsolias (Solún, Grécko), Dimitrios
Alexopoulos (Solún), Nikolaos Papageorgiou (Atény) a Ioannis Marinopoulos, (Atény) (v zastúpení: C. Papadimitriou,
avocat)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: A. Troupiotis a L. Visaggio, splnomocnení zástupcovia); Európska rada;
Eurogroup; Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino a M. Balta, splnomocnení zástupcovia); Európska
komisia (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia); a Európska centrálna banka (ECB)
(v zastúpení: P. Papapaschalis a P. Senkovic, splnomocnení zástupcovia)
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C 389/58

Úradný vestník Európskej únie

23.11.2015

Predmet veci
Návrh na určenie, že žalovaní v rozpore s právom nekonali s cieľom, aby dlhopisy držané žalobcami neboli dotknuté
programom účasti súkromného sektora na programe financovania dlhu (PSI), znižujúcim hodnotu gréckeho štátneho dlhu,
a návrh na náhradu škody údajne spôsobenej žalobcom v dôsledku tohto protiprávneho opomenutia

Výrok
1. Žaloba sa zamieta.

2. Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou a Ioannis Marinopoulos
sú povinní nahradiť trovy konania.

(1)

Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.

Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Nieminen/Rada
(Vec T-464/14 P) (1)
(„Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Hodnotené obdobie 2010 a 2011 —
Rozhodnutie nepovýšiť odvolateľa do platovej triedy AD 12 — Právo na spravodlivý proces — Právo na
obranu — Rozsah súdneho preskúmania na prvom stupni — Zjavne nesprávne posúdenie — Neexistencia
nesprávne právneho posúdenia a skreslenia — Odvolanie, ktoré je zjavne bez právneho základu“)
(2015/C 389/66)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Odvolateľ: Risto Nieminen (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis,
neskôr J.-N. Louis, avocats)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci
Odvolanie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 10. apríla 2014, Nieminen/Rada (F-81/
12, RecFP, EU:F:2014:50) a týkajúce sa zrušenia tohto rozsudku

