
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2014 r. – Luigi 
Macchia/Komisja

(Sprawa F-63/11 RENV) (1)

(Służba publiczna — Personnel tymczasowy — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu 
rozstrzygnięcia — Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony — Uznanie administracyjne — 

Oczywisty błąd w ocenie — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście bezzasadna)

(2015/C 034/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Macchia (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji o nieprzedłużeniu zawartej ze skarżącym umowy o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. a) regulaminu pracowniczego.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

2) L. Macchia pokrywa własne koszty postępowania w sprawach F 63/11, T 368/12 P i F 63/11 RENV oraz koszty poniesione przez 
Komisję Europejską w sprawach F 63/11 i F 63/11 RENV.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty w sprawie T 368/12 P.

(1) Dz.U. C 226 z 30.7.2011, s. 32.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2014 r. – Iliopoulou/ 
Europol

(Sprawa F-21/14) (1)

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

o pracę na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego)

(2015/C 034/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Hariklia Iliopoulou (Wassenaar, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat J.J. Ghosez)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: J. Arnould i D. Neumann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu na czas nieokreślony umowy skarżącej o pracę na czas określony 
i zasądzenie od Europolu na jej rzecz kwoty stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem, do którego miałaby prawo, 
gdyby pozostała zatrudniona w jego służbach, a pobieranym przez nią zasiłkiem dla bezrobotnych lub jakimkolwiek innym 
świadczeniem zastępczym.
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