
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. — 
Victoria Sánchez przeciwko Parlamentowi i Komisji 

(Sprawa T-61/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego — Naruszenie 

wymogów formalnych — Niedopuszczalność) 

(2010/C 221/76) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Sewilla, 
Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo N. Domínguez Varela, 
następnie P. Suarez Plácido, adwokaci) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. 
Lorenz, N. Görlitz i P. López-Carceller, pełnomocnicy) i Komisja 
Europejska (przedstawiciele: L. Lozano Palacios i I. Martínez del 
Peral, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zmierzającego 
do zapewnienia nietykalności cielesnej skarżącej, jej praw 
podstawowych i praw podstawowych obywateli Europy, które 
mogłyby zostać naruszone. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony. 

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

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
wydanego w dniu 7 października 2009 r. w sprawie 
F-29/08 Y przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 maja 

2010 r. przez Y 

(Sprawa T-493/09 P) 

(2010/C 221/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Y (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat 
J. Van Rossum) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wyda
nego w dniu 7 października 2009 r. w sprawie F-29/08 Y 
przeciwko Komisji oddalającego skargę wnoszącego odwo 
łanie; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 maja 2007 r. o 
rozwiązaniu stosunku pracy z wnoszącym odwołanie; 

— zasądzenie od Komisji na jego rzecz wynagrodzenia, jakie 
pobierałby, gdyby nie rozwiązano z nim przedwcześnie 
umowy o pracę, wraz ze wszystkimi dodatkami, o jakie 
mógł się ubiegać; 

— zasądzenie od Komisji na jego rzecz zadośćuczynienia w 
wysokości 500 000 EUR tytułem doznanej krzywdy; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszym odwołaniu wnoszący je żąda uchylenia wyroku 
Sądu do spraw Służby Publicznej (SSP) wydanego w dniu 7 
października 2009 r. w sprawie F-29/08 Y przeciwko Komisji 
oddalającego skargę, na której podstawie wnoszący odwołanie 
żądał stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o rozwiązaniu z 
nim stosunku pracy oraz odszkodowania. 

W uzasadnieniu odwołania wnoszący je podnosi, że SSP naru
szył prawo: 

— stwierdzając, że Komisja nie miała obowiązku konsulto
wania się z komitetem ds. ocen, podczas gdy decyzja 
Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. uchwalająca ogólne prze
pisy wykonawcze w zakresie procedur regulujących zatrud
nienie i pracę pracowników kontraktowych nakładała taki 
obowiązek; 

— stwierdzając, że rozwiązanie stosunku pracy z wnoszącym 
odwołanie było skuteczne, podczas gdy nie mógł on 
podnieść swoich uwag w przedmiocie opinii komitetu ds. 
ocen, która nie została mu przekazana;
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