
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 września 2014 r. – Osorio i in. 
przeciwko EEAS

(Sprawa F-101/13) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Personel EEAS zatrudniony w państwach trzecich — Decyzja 
organu powołującego zmieniająca wykaz państw trzecich, w których warunki życia są równorzędne ze 

zwykłymi warunkami w Unii — Akt o charakterze generalnym — Dopuszczalność skargi — Coroczna 
ocena dodatku ze względu na warunki życia — Zniesienie)

(2014/C 395/78)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carla Osorio (Pointe aux Canonniers, Mauritius) i inni (przedstawiciel: S. Orlandi, avocat)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i M. Silva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 19 grudnia 2012 r., która weszła w życie w dniu 1 lipca 
2013 r., o nieprzyznawaniu już urzędnikom zatrudnionym w Republice Mauritiusu dodatku ze względu na warunki życia, 
przewidzianego w art. 10 załącznika X do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Carla Osorio i inni skarżący, których nazwiska zostały wymienione w załączniku ponoszą własne koszty postępowania.

3) Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 367 z 14.12.2013, s. 41.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 17 września 2014 r. – Wahlström 
przeciwko Frontex

(Sprawa F-117/13) (1)

(Służba publiczna — Personel Fronteksu — Członek personelu tymczasowego — Nieprzedłużenie umowy 
zawartej na czas określony — Procedura przedłużenia umowy — Artykuł 41 ust. 2 lit. a) Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej — Prawo do bycia wysłuchanym — Naruszenie — Wpływ na przyjęte 
w decyzji rozstrzygnięcie)

(2014/C 395/79)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (przedstawiciel: adwokat S. A. Pappas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Vuorensola i H. Caniard, pełnomocnicy, adwokaci D. Waelbroeck 
i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy o pracę ze skarżącym, wydanej w następstwie 
stwierdzenia przez Sąd ds. Służby Publicznej nieważności pierwszej decyzji o nieprzedłużeniu wspomnianej umowy 
w sprawie F-87/11.
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