
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 15 czerwca 2011 r. — Brito Sequeira Carvalho 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-17/05 REV) 

(Służba publiczna — Skarga o wznowienie postępowania 
zakończonego wyrokiem — Nowa okoliczność faktyczna — 

Brak — Niedopuszczalność skargi) 

(2011/C 252/98) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho 
(Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci N. Kanyonga 
Mulumba i M. Boury) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: D. Martin, 
pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem 
trzeciej izby Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 grudnia 
2006 r. w sprawie F-17/05 

Sentencja wyroku 

1) Skarga o wznowienie postępowania zostaje odrzucona jako niedo
puszczalna. 

2) José Antonio de Brito Sequeira Carvalho pokrywa całość kosztów 
postępowania. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 14 grudnia 2010 r. — Michail przeciwko Komisji 

(Sprawa F-67/05 RENV) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przekazanie sprawy do 
Sądu po uchyleniu wyroku — Sprawozdanie z przebiegu 
kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 
2003 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o 

odszkodowanie) 

(2011/C 252/99) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Christos Michail (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat C. Meïdanis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy, następnie J. 
Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
katów E. Bourtzalasa oraz I. Antypasa) 

Przedmiot sprawy 

Z jednej strony skarga o stwierdzenie nieważności sprawozdania 
z przebiegu kariery zawodowej skarżącego w ramach postępo
wania w sprawie oceny za okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do 
dnia 31 grudnia 2003 r. i z drugiej strony żądanie naprawienia 
szkody (wcześniej sprawa T-284/05) — Sprawa T-49/08 P prze
kazana Sądowi po uchyleniu wyroku. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność sprawozdania z przebiegu kariery zawo
dowej C. Michaila za okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 
31 grudnia 2003 r. 

2) Zasądza się zapłatę przez Komisję Europejską na rzecz C. 
Michaila kwoty 1 000 EUR. 

3) Komisja Europejska pokrywa całość kosztów postępowania. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 14 kwietnia 2011 r. — Irmantas Šimonis przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-113/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie międzyinsty
tucjonalne — Prawnik lingwista — Zastąpienie uzasadnienia 
innym uzasadnieniem — Wymóg minimalnego okresu stażu 

pracy) 

(2011/C 252/100) 

Język postępowania: litewski 

Strony 

Strona skarżąca: Irmantas Šimonis (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: adwokat V. Vilkas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Steiblytė 
i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Litewska (przed
stawiciele: D. Kriaučiūnas i E. Matulionytė, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, poprzez którą w 
trakcie procedury naboru na stanowisko będące przedmiotem 
ogłoszenia o naborze nr COM/2007/142 zrezygnowała ona ze 
złożenia wniosku o przeniesienie skarżącego do Komisji i 
wykluczyła go z procedury naboru.
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