
Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne przedłożone 
przez Tribunale di Trani (Włochy) postanowieniem z dnia 7 lutego 
2011 r. 

( 1 ) Dz.U. C 173 z 11.6.2011 

Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 17 grudnia 
2010 r. w sprawie T-245/10 Verein Deutsche Sprache eV 
przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 25 

lutego 2011 r. przez Verein Deutsche Sprache eV 

(Sprawa C-93/11 P) 

(2011/C 269/32) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Verein Deutsche Sprache eV (przedstawiciel: 
K.T. Bröcker, Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (szósta izba) posta
nowieniem z dnia 28 czerwca 2011 r. odrzucił odwołanie i 
postanowił, że wnoszący odwołanie ponosi własne koszty. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 
9 marca 2011 r. — Bundesrepublik Deutschland przeciwko 

Karen Dittrich 

(Sprawa C-124/11) 

(2011/C 269/33) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesverwaltungsgericht 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bundesrepublik Deutschland 

Strona pozwana: Karen Dittrich 

Pytanie prejudycjalne 

Czy dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy ( 1 ) znajduje zastosowanie do krajo
wych przepisów dotyczących przyznawania pomocy urzęd
nikom w przypadkach choroby? 

( 1 ) Dz.U. L 303, s. 16 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 
9 marca 2011 r. — Bundesrepublik Deutschland przeciwko 

Robertowi Klinke 

(Sprawa C-125/11) 

(2011/C 269/34) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesverwaltungsgericht 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bundesrepublik Deutschland 

Strona pozwana: Robert Klinke 

Pytanie prejudycjalne 

Czy dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy ( 1 ) znajduje zastosowanie do krajo
wych przepisów dotyczących przyznawania pomocy urzęd
nikom w przypadkach choroby? 

( 1 ) Dz.U. L 303, s. 16 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 
24 marca 2011 r. — Jörg-Detlef Müller przeciwko 

Bundesrepublik Deutschland 

(Sprawa C-143/11) 

(2011/C 269/35) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesverwaltungsgericht 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Jörg-Detlef Müller 

Strona pozwana: Bundesrepublik Deutschland 

Pytanie prejudycjalne 

Czy dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy ( 1 ) znajduje zastosowanie do krajo
wych przepisów dotyczących przyznawania pomocy urzęd
nikom w przypadkach choroby? 

( 1 ) Dz.U. L 303, s. 16
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