
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 5 lipca 2011 r. — V przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-46/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — 
Warunki zatrudnienia — Zdolność fizyczna — Badanie lekar
skie poprzedzające zatrudnienie — Ochrona osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania ich danych osobowych — Tajemnica 
lekarska — Przekazanie informacji lekarskich pomiędzy 

instytucjami — Prawo do poszanowania życia prywatnego) 

(2011/C 282/92) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: V (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci É. 
Boigelot i S. Woog) 

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

Interwenient popierający stronę skarżącą: Europejski Inspektor 
Ochrony Danych (przedstawiciele: M.V. Pérez Asinari i H. 
Kranenborg, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności opinii lekarskiej 
z dnia 18 grudnia 2008 r. o niezdolności fizycznej i po drugie, 
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o wycofaniu oferty 
zatrudnienia złożonej uprzednio stronie skarżącej. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 19 grudnia, na mocy której 
Parlament Europejski wycofał ofertę zatrudnienia złożoną uprzednio 
V. 

2) Zasądza się od Parlamentu Europejskiego na rzecz V kwotę 
25 000 EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez stronę skarżącą. 

5) Europejski Inspektor Ochrony Danych, występujący w charakterze 
interwenienta, pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 11 z 16.1.2010, s. 40. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 20 lipca 2011 r. — Gozi przeciwko Komisji 

(Sprawa F-116/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Obowiązek wspomagania 
— Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Zwrot kosztów 
adwokackich poniesionych w ramach postępowania przed 

sądem krajowym) 

(2011/C 282/93) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Sandro Gozi (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: 
adwokat G. Passalacqua) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, na mocy której odda
lono wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez skarżącego 
w ramach postępowania karnego przed sądem państwa człon
kowskiego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Sandro Gozi zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 38. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 5 lipca 2011 r. — Coedo Suárez przeciwko 

Radzie 

(Sprawa F-73/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie 
— Dorozumiana decyzja o oddaleniu żądania odszkodowania 
a następnie przyjęcie wyraźnej decyzji o oddaleniu tego 
żądania — Przekroczenie terminu na złożenie zażalenia na 
dorozumianą decyzję o oddaleniu żądania — Niedopuszczal

ność) 

(2011/C 282/94) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Angel Coedo Suárez (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: K. 
Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy)
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