
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 marca 2015 r. – Coedo Suárez/ 
Rada

(Sprawa F-38/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postepowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Usunięcie ze 
stanowiska z obniżeniem renty inwalidzkiej — Proporcjonalny charakter kary — Oczywisty błąd 

w ocenie — Pojęcie zachowania urzędnika w toku kariery zawodowej — Poszanowanie godzin pracy)

(2015/C 155/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ángel Coedo Suárez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Rady w sprawie nałożenia kary usunięcia ze stanowiska 
z obniżeniem renty inwalidzkiej o 15 % do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Ángel Coedo Suárez pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 212 z 7.7.2014, s. 45.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 marca 2014 r. – CW/Parlament

(Sprawa F-41/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Oczywiste błędy w ocenie — Nadużycie 
władzy — Mobbing — Decyzja w sprawie przyznania punktu za osiągnięcia)

(2015/C 155/63)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CW (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i J. Steele, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 2012 r. oraz decyzji w sprawie przyznania jedynie 
jednego punktu za osiągnięcia.
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Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) CW pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 235 z 21.7.2014, s. 34.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 marca 2015 r. – Singou/ 
Rada

(Sprawa F-143/14)

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Odrzucenie skargi na mobbing — 
Nieprzedłużenie umowy o pracę — Brak zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

(2015/C 155/64)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Simplice Gervais Singou (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat O. Dambel)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie odrzucenia złożonej 
przez skarżącego skargi na mobbing oraz żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji organu powołującego z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia zawartej ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu 
kontraktowego na czas określony lub jej przekształcenia w umowę o pracę w charakterze członka personelu 
kontraktowego na czas nieokreślony, a także żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Wniosek o przyznanie pomocy prawnej zostaje oddalony.

3) Simplice Gervais Singou pokrywa własne koszty.
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