
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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Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o 
oddaleniu wniosku o wyrównanie strat poniesionych przez 
skarżącego oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia 
za krzywdę. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona całością kosztów postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 63. 

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

Parlamentowi 

(Sprawa F-38/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w 
sprawie awansu za 2009 r. — Przeniesienie do innej instytucji 
w trakcie postępowania w sprawie awansu, w ramach którego 
skarżący otrzymałby awans w instytucji, z której został prze
niesiony — Instytucja właściwa w przedmiocie wydania 

decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika) 

(2011/C 282/95) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Gianluigi Alari (Bertrange, Luksemburg) (przed
stawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. 
Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alves i 
M. Ecker, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu 
skarżącego w ramach postępowania w sprawie awansu za 
2009 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezpodstawna. 

2) Parlament Europejski zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, 
kosztami poniesionymi przez skarżącego. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 18.6.2011, s. 22. 

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-41/11) 

(2011/C 282/96) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, 
S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego OLAF 
o oddaleniu wniosku strony skarżącej mającego na celu prze
dłużenie jej umowy o pracę w charakterze członka personelu 
tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. a) WZiPW. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego 
OLAF z dnia 11 lutego 2011 r. o oddaleniu wniosku strony 
skarżącej mającego na celu przedłużenie jej umowy o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego w rozu
mieniu art. 2 lit. a) WZiPW; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-66/11) 

(2011/C 282/97) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. 
Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego komisji 
konkursu „EPSO/AST/111/10 (AST 1)” o niedopuszczeniu 
skarżącej do testów oceniających 

Żądania strony skarżącej 

— tytułem żądania głównego: 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 kwietnia 2011 
r. odmawiające skarżącej prawa do uczestniczenia w 
testach oceniających konkursu EPSO/AST/111/10 — 
sekretarki w stopniu AST 1;
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