
Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w przedmiocie wniosku skarżącego o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ponieważ w okresie od dnia 4 stycznia 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r. przebywał 
on na zwolnieniu chorobowym.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lutego 2014 r. – CL 
przeciwko EEA

(Sprawa F-71/13) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Obowiązek wspomagania — Artykuł 24 
regulaminu pracowniczego — Mobbing ze strony przełożonego — Oddalenie wniosku o wszczęcie 

dochodzenia administracyjnego — Skarg oczywiście niedopuszczalna)

(2014/C 421/79)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CL (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (przedstawiciele: O. Cornu, pełnomocnik, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie wniosku skarżącego o wszczęcie dochodzenia 
administracyjnego w celu wykazania lub wyjaśnienia okoliczności mobbingu.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) CL pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Środowiska.

(1) Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 32.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 lutego 2014 r. – Probst 
przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/13) (1)

(Służba publiczna — Urzędnik — Dodatek zagraniczny — Artykuł 4 załącznika VII do regulaminu 
pracowniczego — Wniosek o ponowne rozpatrzenie — Nowe i istotne okoliczności faktyczne — Skarga 

oczywiście niedopuszczalna)

(2014/C 421/80)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Norbert Probst (Genval, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.- 
N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, nastepnie adwokaci D. Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris pełnomocnicy)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku zagranicznego.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Norbert Probst pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisje Europejską.

(1) Dz.U. C 274 21.9.2013, s. 34.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 września 2014 r. – Moriarty 
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-98/13) (1)

(Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie awansu (2012) — Nieumieszczenie na liście 
urzędników awansowanych — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

(2014/C 421/81)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. Cortese)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Despotopoulou i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ogłaszającej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie 
awansu w 2012 r. w zakresie, w jakim po pierwsze, nie wymieniono na niej wśród urzędników grupy zaszeregowania 
AST 6, którzy nie przeszli procedury akredytacji, a zostali awansowani do grupy AST 7 nazwiska skarżącego, i po drugie, 
w jakim wymieniono nazwisko innego urzędnika.

Sentencja postanowienia

1) Skarga R. Moriarty’ego zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

2) Rainer Moriarty zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. 367 z 14.12.2013, s. 40.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – 
Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/13) (1)

(Służba publiczna — Kwestie incydentalne — Oczywista niedopuszczalność)

(2014/C 421/82)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)
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