
Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrek-
tywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki infor-
mowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspól-
nocie Europejskiej, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lutego
2007 r. — Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-406/06) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Oczywisty brak właści-
wości Trybunału — Przekazanie Sądowi Pierwszej Instancji)

(2007/C 95/25)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Landtag Schleswig-Holstein (przedstawiciele:
S. Laskowski oraz J. Caspar, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 10 marca
2006 r. oraz z dnia 23 czerwca 2006 r., na mocy których
odmówiono skarżącej dostępu do dokumentu SEC(2005) 420 z
dnia 22 marca 2005 r., zawierającego analizę prawną dotyczącą
projektu decyzji ramowej będącej przedmiotem dyskusji w
Radzie, w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i
przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie
dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w
publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania,
dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw
kryminalnych, w tym terroryzmu (doc. Rady 8958/04
CRIMORG 36 TELECOM 82).

Sentencja

1) Sprawa C-406/06 Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji
zostaje przekazana Sądowi Pierwszej Instancji Wspólnot Europej-
skich.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

(1) Dz. U. C 294 z 2.12.2006.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga
izba) wydanego w dniu 14 listopada 2006 r. w sprawie
T-494/04 Neirinck przeciwko Komisji, wniesione w dniu

22 stycznia 2007 r. przez Wineke Neirinck

(Sprawa C-17/07 P)

(2007/C 95/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Wineke Neirinck (przedstawiciele:
G. Vandersanden, L. Levi, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich wydanego w dniu 14 listopada 2006 r. w sprawie
T-494/04;

— w konsekwencji uwzględnienie żądań wnoszącej odwołanie
podniesionych w pierwszej instancji, w tym:

— uchylenie decyzji, o której wnosząca odwołanie dowie-
działa się podczas spotkania Wydziału OIB.1 (Biura
Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) — Realizacja
polityki dotyczącej nieruchomości) w dniu 4 marca
2004 r., w myśl której na stanowisko prawnika w dzie-
dzinie polityki dotyczącej nieruchomości w ramach OIB,
o które ubiegała się wnosząca odwołanie, wybrany został
inny kandydat (decyzja o zatrudnieniu pana D.S. w
charakterze członka personelu pomocniczego i decyzja
o niepowołaniu jej jako członka personelu pomocni-
czego);

— uchylenie decyzji z dnia 9 marca 2004 r., w której poin-
formowano wnoszącą odwołanie o odrzuceniu jej
kandydatury;

— uchylenie późniejszej decyzji z dnia 27 kwietnia 2004 r.,
w której poinformowano wnoszącą odwołanie, że w
ramach postępowania rekrutacyjnego na stanowisko
pracownika kontraktowego nie zdała ustnego testu oraz
decyzji z tej samej daty o zatrudnieniu pana D.S.;
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