
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 10 czerwca 2011 r. — Hecq przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-56/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne 
— Przejęcie kosztów medycznych w 100 % — Dorozumiana 
decyzja o oddaleniu — Przedwczesne zażalenie — 

Niedopuszczalność) 

(2011/C 252/114) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat L. Vogel) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o odmowie 
całkowitego zwrotu określonych kosztów medycznych. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) André Hecq pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010, s. 43. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 27 czerwca 2011 r. — Scheefer przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-75/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Przedłużenie umowy zawartej na czas określony — Umorzenie 

postępowania) 

(2011/C 252/115) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Séverine Scheefer (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci C. L’Hote-Tissier, R. Adam i P. Ketter) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: R. Ignă
tescu i S. Alves, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej 
odmawiających wydania decyzji z uzasadnieniem w sprawie 

sytuacji prawnej skarżącej i wreszcie zmiany kwalifikacji 
umowy o zatrudnieniu skarżącej w charakterze członka perso
nelu tymczasowego na zatrudnienie na czas nieokreślony 
zgodnie z art. 8 ust. 1 WZIP, a także żądanie naprawienia 
szkody poniesionej przez skarżącą. 

Sentencja postanowienia 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi w sprawie F-75/10 Scheefer 
przeciwko Parlamentowi zostaje umorzone. 

2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez Séverine Scheefer. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 64. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. — Antelo Sanchez i in. 

przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-78/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Coroczne dostosowanie wynagrodzeń i 
emerytur urzędników i innych pracowników — Umorzenie 

postępowania) 

(2011/C 252/116) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Pilar Antelo Sanchez (Bruksela, Belgia) i in. 
(przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i 
K. Zejdová pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, 
powtórzonej w odcinkach wynagrodzenia skarżących, o ograni
czeniu dostosowania ich miesięcznych wynagrodzeń od lipca 
2009 r. poprzez zwiększenie o 1,85% w ramach corocznego 
dostosowania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników 
na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 
1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Postępowanie ze skargi w sprawie F-78/10 Antelo Sanchez i in. 
przeciwko Parlamentowi zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010., s. 65
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