
Postanowienie Sądu z dnia 9 lipca 2012 r. — Pigui 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-382/11) ( 1 ) 

(Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska — Wniosek o 
wydanie nakazu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2012/C 273/14) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Cristina Pigui (Strejnic, Rumunia) (przedstawiciel: 
adwokat M. Alexe) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Enegren i 
D. Roussanov, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na bezczynność zmierzająca do uzyskania stwierdzenia, 
że Komisja bezprawnie zaniechała zajęcia stanowiska w sprawie 
wniosku skarżącej dotyczącego, po pierwsze, wszczęcia — 
zgodnie z art. 4 i 15 decyzji nr 1720/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającej 
program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dz.U. 
L 327, s. 4) — dochodzenia w sprawie programu akademic
kiego online Master organizowanego przez European Online 
Academy (EOA), utworzoną przez Międzynarodowe Centrum 
Szkoleń Europejskich (CIFE) we współpracy z katedrą Jean- 
Monnet Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy), i po drugie, podjęcia 
wszelkich środków przewidzianych w art. 6 rzeczonej decyzji w 
celu zapobieżenia powtórnemu wystąpieniu popełnionych 
nieprawidłowości, następnie przywrócenia sytuacji, w której 
znajdowały się początkowo osoby poszkodowane w wyniku 
tych nieprawidłowości lub przynajmniej skarżąca, i wreszcie 
zakończenia finansowania wspomnianego programu Master w 
razie nieprzestrzegania głównych zasad w dziedzinie praw czło
wieka, do których odwołuje się art. 1 ust. 3 lit. i) rzeczonej 
decyzji, oraz odnośnych zasad prawa Unii Europejskiej. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Cristina Pigui zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011 

Postanowienie Sądu z dnia 3 lipca 2012 r. — Ghreiwati 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-543/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające podjęte wobec Syrii — Usunięcie z wykazu 
osób, które środki dotyczą — Skarga o stwierdzenie 

nieważności — Umorzenie postępowania) 

(2012/C 273/15) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Syria) (przedstawi
ciel: P.-F. Gaborit, adwokat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.-M. 
Joséphidès i B. Driessen, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska 
(przedstawiciele: S. Bartelt i E. Cujo, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Rady (UE) nr 
878/2011 z dnia 2 września 2011 r. zmieniającego rozporzą
dzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w 
związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 228, s. 1) i decyzji Rady 
2011/522/WPZiB z dnia 2 września 2011 r. zmieniającej 
decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Syrii (Dz.U. L 228, s. 16), a także rozporządzenia Rady 
(UE) nr 950/2011 z dnia 23 września 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograni
czających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 247, s. 3) i 
decyzji Rady 2011/628/WPZiB z dnia 23 września 2011 r. 
zmieniającej decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków 
ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 247, s. 17) w zakresie, 
w jakim nazwisko skarżącego zostało umieszczone w wykazie 
osób i podmiotów, do których znajdują zastosowanie środki 
ograniczające w związku z sytuacją w Syrii. 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Komisja Europejska pokryje swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 355 z 3.12.2011.
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