
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. – EE/Komisja

(Sprawa F-55/14) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas 
określony — Żądanie stwierdzenia nieważności — Procedura przedłużenia umowy — Artykuł 41 ust. 2 
lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Prawo do bycia wysłuchanym — Naruszenie — 

Żądanie odszkodowania — Krzywda)

(2015/C 254/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: EE (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i T. S. Bohr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzedłużeniu ze skarżącą umowy, która to umowa powinna być zawarta na 
czas nieokreślony.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej o nieprzedłużeniu z EE umowy o pracę w charakterze członka personelu 
kontraktowego, przekazanej ustnie w dniu 14 października 2013 r., potwierdzonej pismem z dnia 31 października 2013 r. 
i uzasadnionej pismem z dnia 13 grudnia 2013 r.

2) Zasądza się od Komisji Europejskiej na rzecz EE zapłatę kwoty 10 000 EUR.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez EE.

(1) Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 59.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 25 czerwca 2015 r. – 
Mikulik/Rada

(Sprawa F-67/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Okres próbny — Przedłużenie okresu próbnego — Zwolnienie po 
okresie próbnym — Świadczenie pracy w okresie próbnym w nieprawidłowych warunkach)

(2015/C 254/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Filip Mikulik (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i M. Veiga, pełnomocnicy)
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Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżącego po okresie próbnym i naprawienie jakoby doznanej 
przez niego krzywdy.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Filip Mikulik pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 380 z 27.10.2014, s. 26.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 22 czerwca 2015 r. – van 
Ourdenaarden/Parlament

(Sprawa F-139/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Coroczny urlop wypoczynkowy — Przeniesienie dni urlopu ograniczone 
do dwunastu dni — Odszkodowanie — Rozliczenie emerytury — Brak podważenia w terminie — Brak 

nowych istotnych okoliczności — Artykuł 81 regulaminu postępowania — Skarga oczywiście 
niedopuszczalna)

(2015/C 254/28)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Annetje Elisabeth van Ourdenaarden (Grevenmacher, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Moyse)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i N. Chemaï, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzeniesienia na 2013 r. dni urlopu niewykorzystanego w 2012 
r. przez skarżącą ze względu na zwolnienie chorobowe i żądanie odszkodowania za rzekomo poniesioną szkodę i doznaną 
krzywdę.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Annetje Elisabeth van Ourdenaarden i Parlament Europejski pokrywają każdy własne koszty postepowania.

(1) Dz.U. C 89 z 16.3.2015, s. 46.
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