
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 lipca 2015 r. – Roda/ 
Komisja

(Sprawa F-109/14) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Renta rodzinna — Artykuł 27 akapit pierwszy załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego — Rozwiedziony małżonek zmarłego urzędnika — Istnienie alimentów w dniu 

śmierci urzędnika — Artykuł 42 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Termin do złożenia 
wniosku o obliczenie uprawnień emerytalnych)

(2015/C 279/66)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Silvana Roda (Ispra, Włochy) (przedstawiciel: adwokat L. Ribolzi)

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

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niepodwyższaniu kwoty renty rodzinnej przysługującej skarżącej 
jako małżonce zmarłego urzędnika.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Silvana Roda pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 54.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 lipca 2015 r. – FG/Komisja 
Europejska

(Sprawa F-20/15) (1)

[Służba publiczna — Urzędnicy — Reforma regulaminu pracowniczego — Rozporządzenie nr 1023/ 
2013 — Kategorie stanowisk — Przepisy przejściowe dotyczące przypisania do kategorii stanowisk — 
Artykuł 30 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Prawo do ubiegania się o awans do 

wyższej grupy zaszeregowania — Postępowanie w sprawie awansu (2014) — Administrator niepełniący 
„szczególnych obowiązków” — Możliwość awansu ograniczona do grupy zaszeregowania AD 12 — 
Nieumieszczenie nazwiska tego administratora na liście urzędników z grupy zaszeregowania AD 12 
mogących ubiegać się o awans — Możliwość żądania zastosowania art. 30 ust. 3 załącznika XIII do 

regulaminu pracowniczego — Data graniczna wyznaczona na dzień 31 grudnia 2015 r. — 
Dopuszczalność skargi — Pojęcie niekorzystnego aktu — Zmiana elektronicznych akt osobowych 
urzędnika — Informacje administracyjne — Rozpowszechnienie w sieci wewnętrznej instytucji — 

Niespełnienie wymogów dotyczących postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Artykuł 81 
regulaminu postępowania]

(2015/C 279/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FG (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. S. Bohr i C. Ehrbar, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieumieszczenia nazwiska skarżącego na liście urzędników 
przedstawionych do awansu do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu (2014).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 127 z 20.4.2015, s. 41.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 lipca 2015 r. – De Esteban 
Alonso/Komisja

(Sprawa F-35/15) (1)

(Służba publiczna — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Wniosek o udzielenie wsparcia — 
Postępowanie karne przed sądem krajowym — Powództwo adhezyjne wniesione przez Komisję — Skarga 

oczywiście bezzasadna)

(2015/C 279/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francja) (przedstawiciel: adwokat C. Huglo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku o udzielenie wsparcia złożonego przez 
skarżącego, gdy został on oskarżony o sprzeniewierzenie należących do budżetu wspólnotowego środków.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

2) Fernando De Esteban Alonso pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 146 z 4.5.2015, s. 52.

Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 lipca 2015 r. – Wolff/ESDZ

(Sprawa F-94/15 R)

(Służba publiczna — Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Wybory do komitetu pracowniczego — Pilny charakter — Brak — Wyważenie wchodzących 

w grę interesów)

(2015/C 279/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Oren Wolff (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)
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