
Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (przedstawiciele: początkowo R. Trott, 
pełnomocnik, adwokaci A. Duron i D. Waelbroeck, następnie J. Mannheim i A. Daume, pełnomocnicy, adwokaci A. Duron 
i D. Waelbroeck)

Przedmiot sprawy F-159/12

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy ze skarżącym, przewrócenia skarżącego do pracy 
i wypłaty różnicy między wynagrodzeniem, jakie mógł nadal otrzymywać a otrzymywanym przez niego zasiłkiem, wraz 
z odsetkami.

Przedmiot sprawy F-161/12

Żądanie zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną skarżącemu zwolnieniem go z pracy.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób z dnia 24 lutego 2012 r. 
o rozwiązaniu z CJ umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego.

2) W pozostałym zakresie skarga w sprawie F-159/12 zostaje oddalona.

3) Skarga w sprawie F-161/12 zostaje oddalona.

4) W sprawie F-159/12 każda ze stron pokrywa własne koszty.

5) W sprawie F-161/12 CJ pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób.

6) W sprawie F-159/12 zasądza się od CJ na rzecz Sądu kwotę 2 000 EUR w celu zwrotu części kosztów, których można było 
uniknąć, a które Sąd musiał ponieść.

(1) Dz.U. C 63 z 2.3.2013, s. 26 i Dz.U. C 55 z 23.2.2013, s. 27.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (sąd w składzie jednego sędziego) z dnia 29 kwietnia 2015 
r. – Ibánez Martínez /Parlament

(Sprawa F-17/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przyznanie punktów za osiągnięcia — Opinia komitetu do spraw 
sprawozdań — Szeroki zakres uznania administracji — Równość traktowania)

(2015/C 198/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i N. Chemaï, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu trzech punktów za osiągnięcia w postepowaniu 
w sprawie oceny (2012).
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Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) C. Ibáñez Martínez pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 184 z 16.6.2014, s. 41.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 kwietnia 2015 r. – Maraoud/ 
ESDZ

(Sprawa F-71/14) (1)

(Służba publiczna — Personel ESDZ — Członek personelu kontraktowego — Misja w państwie trzecim — 
Wypadek przy wykonywaniu obowiązków służbowych — Dodatek ze względu na warunki życia — Dni 

niewykorzystanego urlopu — Pokrycie kosztów leczenia — Nieprzestrzeganie postępowania 
poprzedzającego wniesienie skargi — Oczywista niedopuszczalność)

(2015/C 198/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Hayet Maraoud (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. F. de Castro Fernandez i J.L. Gillain)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zaprzestania wypłaty dodatku ze względu na warunki życia (ICV), 
dodatku wyrównawczego (IC) w świetle warunków życia w miejscu zatrudnienia skarżącej i diety dziennej (IJ) oraz 
w sprawie wypłaty ekwiwalentu za 49 dni niewykorzystanego urlopu w 2012 r., jak również żądanie naprawienia szkody 
poniesionej ze względu na nieudzielenie wsparcia i porzucenie po wypadku przy pracy, jakiemu uległa skarżąca.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Hayet Maraoud pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych

(1) Dz.U. C 388 z 3.11.2014, s. 29.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 27 kwietnia 2015 r. – Meyer 
przeciwko Komisji

(Sprawa F-90/14) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — 
Odmowa dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu — Artykuł 2 ust. 3 lit. b) załącznika VII do 

regulaminu pracowniczego — Dziecko w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia otrzymujące kształcenie 
szkolne lub zawodowe — Dodatek edukacyjny — Artykuł 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu 

pracowniczego — Dziecko uczęszczające regularnie i w pełnym zakresie godzin do placówki nauczania — 
Przerwanie toku nauki — Skarga oczywiście bezzasadna)

(2015/C 198/69)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Ronald Meyer (Talin, Estonia) (przedstawiciel: adwokat H.R. Ilting)
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