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(Sprawa C-159/19 P) (1)

[Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające podjęte wobec 
Syryjskiej Republiki Arabskiej – Środki zastosowane wobec wiodących przedsiębiorców działających 
w Syrii – Wykaz osób, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych 

i zasobów gospodarczych – Umieszczenie nazwiska wnoszącej odwołanie w wykazie – Skarga 
o stwierdzenie nieważności]

(2020/C 399/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (przedstawiciel: adwokat E. Ruchat)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: V. Piessevaux i S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 172 z 20.5.2019.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 września 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Wiener Neustadt – Austria) – YS / NK

(Sprawa C-223/19) (1)

[Odesłanie prejudycjalne – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywy 
2000/78/WE i 2006/54/WE – Zakres stosowania – Zakaz dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek 

lub płeć – Uzasadnienie – Ustawodawstwo krajowe przewidujące potrącenie składki z emerytur 
wypłacanych bezpośrednio osobom uprawnionym przez przedsiębiorstwa kontrolowane w większości przez 
państwo oraz zaprzestanie indeksacji kwot emerytur – Artykuły 16, 17, 20 i 21 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej – Stosowanie – Dyskryminacja ze względu na majątek – Naruszenie swobody umów – 

Naruszenie prawa własności – Artykuł 47 karty praw podstawowych – Prawo do skutecznego środka 
prawnego]

(2020/C 399/16)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesgericht Wiener Neustadt

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: YS

Strona pozwana: NK
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