
3. Zarzut trzeci dotyczący przeinaczenia istotnej informacji zawartej w aktach sprawy, ze względu na to, że sąd do spraw 
Służby Publicznej uznał, iż komisja konkursowa nie wytłumaczyła, czym jej decyzja różni się od decyzji poprzedniej 
komisji, mimo że Komisja jasno uzupełniła to uzasadnienie, zarówno w pismach, jak i na rozprawie.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – Hamcho i Hamcho International/Rada

(Sprawa T-153/15)

(2015/C 190/25)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mohamad Hamcho (Damaszek, Syria); Hamcho International (Damaszek) (przedstawiciele: adwokaci 
A. Boesch, D. Amaudruz i M. Ponsard)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Skarżące wnoszą do Sądu o:

— zarządzenie dołączenia do akt niniejszej sprawy akt postępowania w sprawie T-43/12;

— przyznanie skarżącym prawa do odpowiedzi, a w rezultacie prawa do przedstawienia nowych materiałów i wzywania 
świadków;

— stwierdzenie nieważności, w zakresie, w jakim dotyczą skarżącego, następujących aktów:

— rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/108 z dnia 26 stycznia 2015 r.;

— decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/117 z dnia 26 stycznia 2015 r.;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżące podnoszą dwa zarzuty, które co do zasady są identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie 
T-653/11 Jaber/Rada (1) lub do nich podobne. 

(1) Dz.U. 2012, C 58, s. 12.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – Jaber/Rada

(Sprawa T-154/15)

(2015/C 190/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aiman Jaber (Latakia, Syria) (przedstawiciele: adwokaci A. Boesch, D. Amaudruz i M. Ponsard)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— zarządzenie dołączenia do akt niniejszej sprawy akt postępowania w sprawie T-653/11;

— przyznanie skarżącemu prawa do odpowiedzi, a w rezultacie prawa do przedstawienia nowych materiałów i wzywania 
świadków;
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— stwierdzenie nieważności, w zakresie, w jakim dotyczą skarżącego, następujących aktów:

— rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/108 z dnia 26 stycznia 2015 r.;

— decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/117 z dnia 26 stycznia 2015 r.;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty, które co do zasady są identyczne z zarzutami podniesionymi 
w sprawie T-653/11 Jaber/Rada (1) lub do nich podobne. 

(1) Dz.U. 2012, C 58, s. 12.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – Kaddour/Rada

(Sprawa T-155/15)

(2015/C 190/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Khaled Kaddour (Damaszek, Syria) (przedstawiciele: adwokaci A. Boesch, D. Amaudruz i M. Ponsard)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— zarządzenie dołączenia do akt niniejszej sprawy akt postępowania w sprawie T-654/11;

— przyznanie skarżącemu prawa do odpowiedzi, a w rezultacie prawa do przedstawienia nowych materiałów i wzywania 
świadków;

— stwierdzenie nieważności, w zakresie, w jakim dotyczą skarżącego, następujących aktów:

— rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/108 z dnia 26 stycznia 2015 r.;

— decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/117 z dnia 26 stycznia 2015 r.;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty, które co do zasady są identyczne z zarzutami podniesionymi 
w sprawie T-653/11 Jaber/Rada (1) lub do nich podobne. 

(1) Dz.U. 2012, C 58, s. 12.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – Francja/Komisja

(Sprawa T-156/15)

(2015/C 190/28)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas i C. Candat, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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