
Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. 
Montebello-Demogeot i K. Zejdová, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Euro
pejskiego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszerego
wania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 
2009 r. oraz decyzji o awansowaniu do tej grupy urzędników 
posiadających mniejszą od skarżącego liczbę punktów za 
osiągnięcia 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010, s. 33. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 12 maja 2011 r. — AQ przeciwko Komisji 

(Sprawa F-66/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — 
Postępowanie w sprawie oceny za 2009 r. — Niższa grupa 
zaszeregowania oceniającego niż podlegającego ocenie — 
Ocena wyników w pracy za część właściwego okresu — 

Brak wyznaczenia celów dla ocenianego urzędnika) 

(2011/C 232/72) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: AQ (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. 
Massaux) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. 
Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za 
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. w zakresie 
w jakim skarżący został zaklasyfikowany w trzeciej (III) grupie 
wyników w pracy i zostały mu przyznane 2 punkty awansu. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność sprawozdania z oceny AQ sporządzo
nego w ramach postępowania w sprawie oceny i awansów za 
2009 r. a także decyzji o przyznaniu mu 2 punktów awansu w 
ramach tego postępowania. 

2) Komisja Europejska zapłaci kwotę 2 000 EUR na rzecz AQ. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 74. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 
czerwca 2011 r. — Mora Carrasco i in. przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-128/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie do innej 
instytucji w trakcie roku, za który w postępowaniu w sprawie 
awansu urzędnik otrzymałby awans w swojej pierwotnej insty
tucji — Instytucja właściwa do wydania decyzji o awanso

waniu przeniesionego urzędnika) 

(2011/C 232/73) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Aurora Mora Carrasco i in. (Luksemburg, 
Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, 
J.-N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O. 
Caisou-Rousseau i J. F. de Wachter, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu 
skarżących w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Parlament Europejski pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty 
poniesione przez skarżących. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 26.2.2011, s. 35. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 25 maja 2011 r. — Meierhofer przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-74/07 RENV) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Nabór — Konkurs otwarty — Niezdanie 
przez kandydata egzaminu ustnego — Obowiązek uzasad

nienia — Zasady rządzące pracami komisji konkursowej) 

(2011/C 232/74) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Stefan Meierhofer (Monachium, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat H.G. Schiessl) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej 
konkursu EPSO AD/26/05 z dnia 10 maja 2007 r. o niewpi
saniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej tego konkursu ze 
względu na niedostateczną liczbę punktów uzyskanych z egza
minu ustnego.
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Sentencja postanowienia 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi S. Meierhofera w 
zakresie, w jakim kwestionuje on niewystarczające uzasadnienie 
decyzji z dnia 19 czerwca 2007 r. 

2) W pozostałym zakresie skarga S. Meierhofera zostaje odrzucona w 
części jako oczywiście bezzasadna, a w części jako oczywiście niedo
puszczalna. 

3) Komisja Europejska pokrywa dwie trzecie kosztów poniesionych 
przez skarżącego w ramach pierwszego postępowania przed Sądem, 
jak również własne koszty związane z pierwszym postępowaniem 
przed Sądem, z postępowaniem przed Sądem Unii Europejskiej 
oraz z obecnym postępowaniem. 

4) Skarżący pokrywa jedną trzecią własnych kosztów związanych z 
pierwszym postępowaniem przed Sądem, jak również całość swoich 
kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem Unii Europej
skiej oraz z obecnym postępowaniem. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 22.9.2007, s. 21. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. — Lebedef przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-33/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie 
oceny za 2005 r. — Sprawozdanie z oceny — Ogólne przepisy 
wykonawcze dla art. 43 regulaminu pracowniczego — Spra
wozdanie sporządzone w następstwie wyroku wydanego w 

sprawie F-36/07 — Oczywista niedopuszczalność) 

(2011/C 232/75) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżą
cego za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 
2005 r. w takim kształcie w jakim został on sporządzony po 
stwierdzeniu jego nieważności w wyroku Sądu do spraw Służby 
Publicznej w sprawie F-36/07. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Giorgio Lebedef zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 53. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 30 czerwca 2011 r. — Van Asbroeck 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-88/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja o tymczasowym 
zaszeregowaniu do grupy — Wniosek o ponowne zbadanie — 
Nowa ważna okoliczność faktyczna — Brak — Skarga oczy

wiście niedopuszczalna) 

(2011/C 232/76) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo G. Berscheid i D. Martin, pełnomocnicy, następnie J. 
Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek 
skarżącego o częściowe uchylenie decyzji Komisji z dnia 22 
października 2008 r. dotyczącej wprowadzenia rekompensaty 
na rzecz urzędników, którzy zmienili kategorię przed dniem 
1 maja 2004 r., o zmianę jego zaklasyfikowania ze skutkiem 
wstecznym od dnia 1 maja 2004 r. do grupy zaszeregowania 
D*4/8 oraz o odtworzenie ścieżki jego kariery z uwzględnie
niem awansów, corocznych waloryzacji i przeniesień na wyższy 
stopień dotyczących go od tego czasu. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Marc Van Asbroeck pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 317 z dnia 20.11.2010, s. 50. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 29 czerwca 2011 r. — Schuerewegen 

przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-125/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Środek usunięcia z miejsca 
pracy — Pozbawienie karty dostępu do miejsca pracy — 
Pozbawienie prawa dostępu do systemu informatycznego — 
Uprzednie zażalenie — Przesłanie drogą elektroniczną — 
Faktyczne powzięcie wiedzy przez administrację — Przekro

czenie terminu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2011/C 232/77) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)
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