
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie T- 277/03, Dionysia Vlachaki, żona Petrosa Elef-
theriadisa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Dawni członkowie personelu pomocniczego — Zwrot wyna-
grodzeń nienależnie pobranych po zakończeniu umowy —
Odsetki za zwłokę — Skarga o uchylenie — Uzasadnienie —

Siła wyższa)

(2005/C 115/39)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie T-277/03, Dionysia Vlachaki, żona Petrosa Elefthe-
riadisa, zamieszkała w Polydroso Amarousiou (Grecja), repre-
zentowana przez adwokata T. Sigalasa, przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: I. Dimitriou i M. G.
Wilms, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za
przedmiot wniosek o uchylenie lub częściową zmianę decyzji
Komisji C (2003) 738 końcowy z dnia 25 marca 2003 r. w
sprawie zwrotu wynagrodzeń niesłusznie pobranych przez
skarżącą, dawnego członka personelu pomocniczego, Sąd
Pierwszej Instancji (piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes, F.
Dehousse i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, wydał w
dniu 8 marca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 264 z 1.11.2003

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie T-357/03 Bruno Gollnisch i in. przeciwko Parla-
mentowi Europejskiemu (1)

(Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego — Skarga o
stwierdzenie nieważności — Niedopuszczalność)

(2005/C 115/40)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-357/03 Bruno Gollnisch, zamieszkały w Limonest
(Francja), Marie-France Stirbois, zamieszkała w Villeneuve-

Loubet (Francja), Carl Lang, zamieszkały w Boulogne-Billan-
court (Francja), Jean-Claude Martinez, zamieszkały w Montpel-
lier (Francja), Philip Claeys, zamieszkały w Overijse (Belgia) i
Koen Dillen, zamieszkały w Antwerpii (Belgia), reprezentowani
przez adwokata W. de Saint Justa, przeciwko Parlamentowi
Europejskiemu (pełnomocnicy: H. Krück oraz N. Lorenz, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot
skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Parla-
mentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2003 r. zmieniającej prze-
pisy dotyczące wykorzystania środków z pozycji budżetowej
3701 budżetu ogólnego Unii Europejskiej, Sąd (druga izba) w
składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i I. Pelikánová,
sędziowie, sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 10 stycznia 2005 r.
postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1 Opinia służby prawnej Parlamentu, przedstawiona przez skarżących
w załączniku 5 do skargi zostaje usunięta z akt.

2 Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

3 Skarżący ponoszą własne koszty, jak również koszty poniesione
przez Parlament.

(1) Dz.U. C 7 z 10.1.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie T-209/04 Królestwo Hiszpanii przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Polityka rybołówstwa — Zasady i uzgodnienia dotyczące
pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa —
Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie wspólnych
przedsiębiorstw — Brak zajęcia stanowiska przez Komisję —

Skarga na bezczynność — Oczywista bezzasadność skargi)

(2005/C 115/41)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie T-209/04 Królestwo Hiszpanii, reprezentowane
przez N. Díaz Abad, abogado del Estado, z adresem do dorę-
czeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europej-
skich (pełnomocnicy: T. van Rijn oraz S. Pardo Quintillán),
mającej za przedmiot skargę na bezczynność, zmierzającą do
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