
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 10 września 2009 r. — Behmer przeciwko 

Parlamentowi Europejskiemu 

(Sprawa F-16/08) ( 1 ) 

(Urzędnicy — Postępowanie w sprawie przyznania punktów 
za osiągnięcia w Parlamencie Europejskim — Naruszenie 
obowiązku uzasadnienia — Uzasadnienie przedstawione w 

trakcie postępowania) 

(2009/C 297/52) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Joachim Behmer (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Burgos 
i R. Ignătescu, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu 
skarżącemu dwóch punktów za osiągnięcia za lata 2004 i 
2006. 

Sentencja wyroku 

1) Umarza się postępowanie w zakresie dotyczącym decyzji Parla
mentu Europejskiego z dnia 4 czerwca 2007 r. o przyznaniu 
J. Behmerowi dwóch punktów za osiągnięcia w ramach postępo
wania w sprawie awansu za 2004 r. 

2) Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 
26 czerwca 2007 r. o przyznaniu J. Behmerowi dwóch punktów 
za osiągnięcia w ramach postępowania w sprawie awansu za 
2006 r. 

3) Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania 
oraz połową kosztów poniesionych przez J. Behmera. 

4) J. Behmer zostaje obciążony połową swoich własnych kosztów 
postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 116 z 9.5.2008, s. 32 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 7 października 2009 r. — Y przeciwko Komisji 

(Sprawa F-29/08) ( 1 ) 

(Pracownicy kontraktowi — Rozwiązanie stosunku pracy ze 
względu na oczywistą niezdolność do służby — Zastrzeżenia w 

zachowaniu podczas służby) 

(2009/C 297/53) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Y (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat 
N. Lhoëst) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: M. J.P. Keppenne i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do 
zawierania umów z dnia 24 maja 2007 r. o rozwiązaniu 
stosunku pracy ze skarżącym jako pracownikiem kontraktowym 
ze względu na jakoby zastrzeżenia w zachowaniu podczas 
służby oraz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Y pokryje wszystkie koszty postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 116 z 9.5.2008 s. 35. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 21 października 2009 r. — V przeciwko Komisji 

(Sprawa F-33/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrud
nienie — Odmowa zatrudnienia z powodu fizycznej niezdol
ności do wykonywania obowiązków — Prawidłowość postępo
wania — Prawidłowość badania lekarskiego poprzedzającego 

zatrudnienie — Czynności przygotowawcze) 

(2009/C 297/54) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: V (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci 
C. Ronzi, A. Grauling i É. Boigelot) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: L. Lozano Palacios i D. Martin, pełnomocnicy)
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