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

(Sprawa F-121/12) (1)

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

członka personelu tymczasowego zawartej na czas określony — Odmowa zawarcia umowy o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony)

(2014/C 253/96)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ginny Maynard (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat J.J. Ghosez)

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

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprzedłużenia umowy ze skarżącą 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 w części oddalona, a w części odrzucona.

2) G. Maynard pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 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. – Molina Solano 
przeciwko Europolowi

(Sprawa F-66/13) (1)

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

członka personelu tymczasowego zawartej na czas określony — Odmowa zawarcia umowy o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony)

(2014/C 253/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Beatriz Molina Solano (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat J.J. Ghosez)

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

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącą umowy zawartej na czas 
określony.
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