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Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2019 r. — VY/Komisja

(Sprawa T-253/18) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie na średnim szczeblu kierowniczym — Odrzucenie kandydatury —
 Ogłoszenie o naborze — Postępowanie w sprawie naboru — Obowiązek uzasadnienia — Równość mężczyzn i 

kobiet)

(2019/C 295/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: VY (przedstawiciel: adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i L. Vernier, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie, na podstawie art. 270 TFUE, stwierdzenia nieważności decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącego oraz decyzji o powoła-
niu innej kandydatki na stanowisko kierownika wydziału w delegaturze Unii Europejskiej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) VY zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 240 z 9.7.2018.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. — Arbuzov/Rada

(Sprawa T-284/18) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na 
Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie 
zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie —

 Spoczywający na Radzie obowiązek zweryfikowania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta 
z poszanowaniem prawa do obrony i prawa od skutecznej ochrony sądowej)

(2019/C 295/35)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Sergej Arbuzov (Kijów, Ukraina) (przedstawiciel: adwokat M. Mleziva)
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Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: R. Pekař i P. Mahnič, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2018/333 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającej 
decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom 
w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. 2018, L 63, s. 48) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/326 z dnia 5 marca 
2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko nie-
którym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. 2018, L 63, s. 5) w zakresie, w jakim nazwisko skar-
żącego pozostawiono w wykazie osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie te środki ograniczające.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady (WPZiB) 2018/333 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającej decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie 
środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie oraz rozpo-
rządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/326 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w 
sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie w 
zakresie, w jakim nazwisko Sergeja Arbuzova pozostawiono w wykazie osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie te środki 
ograniczające.

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 249 z 16.7.2018.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. — Klyuyev/Rada

(Sprawa T-305/18) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na 
Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma 
zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Pozostawienie nazwiska skarżącego w 

wykazie — Obowiązek Rady zbadania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem 
prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej)

(2019/C 295/36)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Andriy Klyuyev (Donieck, Ukraina) (przedstawiciele: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson i T. Garner, solici-
tors)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: P. Mahnič i A. Vitro, pełnomocnicy)
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