
Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Rady 
2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków 
ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42, s.. 6) oraz 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 174/2011 z dnia 23 lutego 
2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 
dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu 
do Zimbabwe (Dz.U. L 49, s. 23), w zakresie w jakim dotyczą 
one skarżącego. 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona, poza własnymi kosz
tami, kosztami poniesionymi przez Mullera Conrada Rautenbacha. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 5 września 2012 r. — Farage 
przeciwko Parlamentowi i Buzkowi 

(Sprawa T-564/11) ( 1 ) 

(Prawo instytucjonalne — Decyzja przewodniczącego Parla
mentu w sprawie nałożenia na posła europejskiego sankcji 
utraty prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie 
przez okres 10 dni — Decyzja komisji do spraw prawnych 
Parlamentu stwierdzająca niedopuszczalność wniosku posła o 
skorzystanie z immunitetu parlamentarnego — Oczywisty 

brak właściwości Sądu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2012/C 331/47) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Nigel Paul Farage (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciel: P. Bennett, solicitor) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Lorenz 
i D. Moore, pełnomocnicy); Jerzy Buzek (Bruksela, Belgia) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji prze
wodniczącego Parlamentu z dnia 2 marca 2010 r., nakładającej 
na skarżącego sankcję utraty prawa do otrzymywania dziennej 
diety na utrzymanie przez okres 10 dni, po drugie, decyzji 
Prezydium Parlamentu z dnia 24 marca 2010 r. utrzymującej 
w mocy ww. decyzję przewodniczącego Parlamentu, po trzecie, 

decyzji komisji do spraw prawnych Parlamentu stwierdzającej 
niedopuszczalność wniosku skarżącego o skorzystanie z immu
nitetu, po czwarte, niezidentyfikowanej decyzji Parlamentu. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Nigel Paul Farage pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Parlament Europejski. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 4 września 2012 r. — Mische 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-642/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie 
— Zaszeregowanie do grupy — Konkurs opublikowany przed 
wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Prze
inaczenie okoliczności faktycznych — Odwołanie oczywiście 

bezzasadne) 

(2012/C 331/48) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Harald Mische (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci R. Holland, J. Mische i M. Velardo) 

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: 
S. Seyr i S. Alves, pełnomocnicy); Rada Unii Europejskiej (przed
stawiciele: A. Jensen i J. Herrmann, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (druga izba) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
F-93/05 Mische przeciwko Parlamentowi (dotychczas nieopub
likowany w Zbiorze) zmierzające do uchylenia tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Harald Mische pokrywa własne koszty, jak również koszty ponie
sione przez Parlament Europejski w ramach postępowania w 
niniejszej instancji. 

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U C 49 z 18.2.2012.
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