
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – BN przeciwko 
Parlamentowi

(Sprawa F-24/12) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Urzędnik w grupie 
zaszeregowania AD 14 zajmujący stanowisko kierownika wydziału — Twierdzenie o stosowaniu przez 

dyrektora generalnego mobbingu — Mobilność — Odmowa przyjęcia mianowania na stanowisko doradcy 
w innej dyrekcji generalnej z utratą wynagrodzenia kierownika wydziału — Decyzja o tymczasowym 
przeniesieniu z urzędu na stanowisko doradcy — Interes służby — Zasada zgodności między grupą 

zaszeregowania a stanowiskiem — Skarga o odszkodowanie — Szkoda wynikająca z zachowania 
niemającego charakteru decyzyjnego)

(2014/C 253/93)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BN (przedstawiciele: początkowo S. Rodrigues, A. Tymen i A. Blot, avocats, następnie S. Rodrigues 
i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo O. Caisou-Rousseau i J. F. de Wachter, następnie 
O. Caisou-Rousseau i V. Montebello-Demogeot)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przyjętej przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o przeniesieniu 
strony skarżącej w ramach jednej dyrekcji generalnej Parlamentu ze stanowiska kierownika wydziału na stanowisko 
doradcy dyrektora jednej z dyrekcji oraz żądanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku mobbingu

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez BN.

(1) Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s.36

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2014 r. – Sumberaz Sotte- 
Wedemeijer przeciwko Europolowi

(Sprawa F-119/12) (1)

(Służba publiczna — Personel Europolu — Konwencja o Europolu — Regulamin pracowniczy Europolu — 
Decyzja 2009/371/WSiSW — Stosowanie WZIP do pracowników Europolu — Nieprzedłużenie umowy 

pracownika tymczasowego na czas określony — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony)

(2014/C 253/94)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat J.-J. Ghosez)
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Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: początkowo D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, 
a następnie J. Arnould, D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprzedłużenia umowy skarżącej na czas nieokreślony oraz 
zasądzenie od Europolu wypłaty różnicy między kwotą wynagrodzenia, które skarżąca mogłaby od niego otrzymać, 
a kwotą wynikającą z wszystkich innych rzeczywiście uzyskanych przez nią świadczeń.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd 
Policji.

(1) Dz.U. C 379 z 8.12.2012, s. 36.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2014 r. – Coutureau 
przeciwko Europolowi

(Sprawa F-120/12) (1)

(Służba publiczna — Personel Europolu — Konwencja o Europolu — Regulamin pracowniczy Europolu — 
Decyzja 2009/371/WSiSW — Stosowanie WZIP do pracowników Europolu — Nieprzedłużenie umowy 
o prace na czas określony w charakterze członka personelu tymczasowego — Odmowa zawarcia umowy 

o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony)

(2014/C 253/95)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christèle Coutureau (Rijswijk, Niderlandy) (przedstawiciel: J.J. Ghosez, avocat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciel: początkowo D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, następnie 
J. Arnould, D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącą umowy o pracę na czas 
nieokreślony oraz o zasądzenie od Europolu wypłaty różnicy między kwotą wynagrodzenia, które skarżąca mogłaby nadal 
otrzymywać od Europolu, a kwotą innych świadczeń wszelkiego rodzaju, które faktycznie pobierała

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Christèle Coutureau pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd Policji.

(1) Dz.U. C 379 z 8.8.2012, s.36.
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