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Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varbergs tingsrätt (Švedska) 28. avgusta 2015
– P/Q
(Zadeva C-455/15)
(2015/C 346/12)
Jezik postopka: švedščina
Predložitveno sodišče
Varbergs tingsrätt

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: P
Tožena stranka: Q

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali mora predložitveno sodišče na podlagi člena 23(a) Uredbe Bruselj II (1) ali druge določbe in ne glede na člen 24 te
uredbe zavrniti priznanje odločbe prvostopenjskega sodišča v Šiluteju z dne 18. februarja 2015 (glej Prilogo A) in zato
nadaljevati postopek v zvezi s pravico do varstva in vzgoje, v katerem trenutno odloča?
(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih
sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini,
poglavje 19, zvezek 6, str. 243).

Pritožba, ki jo je Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) vložila 28. avgusta
2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2015 v zadevi T-95/14, Iranian
Offshore Engineering & Construction/Svet
(Zadeva C-459/15 P)
(2015/C 346/13)
Jezik postopka: španščina
Stranki
Pritožnica: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (zastopniki: J. Viñals Camallonga, L. Barriola
Urruticoechea in J. Iriarte Ángel, odvetniki)
Druga stranka: Svet Evropske unije

Predlogi
— Sodba Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2015 v zadevi T-95/14 naj se razveljavi.
— Spor naj se dokončno razreši v smislu, da se ugodi predlogom tožeče stranke, zdaj pritožnice, na prvi stopnji; to
pomeni, naj se člen 1 Odločbe 2013/661/PESC (1) z dne 15. novembra 2013 in člen 1 Izvedbene uredbe (EU)
št. 1154/2013 (2) z dne 15. novembra 2013 razglasita za nična v vsem, v čemer se nanašata ali bi se lahko nanašala na
IOEC in naj se njeno ime izključi iz ustreznih prilog k navedenim določbam.

