
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 21 lipca 2016 r. – CC/ 
Parlament

(Sprawa F-9/12 RENV)

(Służba publiczna — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Skarga 
o odszkodowanie i zadośćuczynienie — Odpowiedzialność pozaumowna — Uchybienia w zarządzaniu listą 
odpowiednich kandydatów — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie EUR/A/151/98 — Równość 
traktowania — Działania zapewniające wykonanie wyroku [niejawne] (1) — Dochodzenie Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich)

(2016/C 364/32)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CC (przedstawiciel: adwokat G. Maximini)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i E. Despotopoulou, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie zasądzenia od Parlamentu Europejskiego odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody i krzywdy doznanej 
przez skarżącą wskutek nieprawidłowości przy zarządzaniu listą rezerwy kadrowej, na której się znajdowała.

Sentencja wyroku

1) Zasądza się od Parlamentu Europejskiego na rzecz CC kwotę 12 000 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez CC w sprawach F-9/12, T-457/13 P i F-9/12 RENV.

(1) Utajnione poufne dane.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Earlie/Parlament

(Sprawa F-130/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnik — Były urzędnik — Potrącenie z emerytury — Alimenty na rzecz byłej 
małżonki byłego urzędnika — Postanowienie o zajęciu wydane przez sąd krajowy — Uchylenie zajęcia — 
Nowe postanowienie zobowiązujące byłego urzędnika do zlecenia Parlamentowi wypłaty alimentów byłej 

małżonce — Zgodne z tym zlecenie byłego urzędnika — Późniejsze zlecenie przez byłego urzędnika 
zaprzestania dokonywania wypłat dla jego byłej małżonki — Odmowa wykonania przez Parlament — 

Prawo rodzinne — Wyłączna właściwość sądu krajowego — Obowiązek lojalnej współpracy)

(2016/C 364/33)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Thomas Earlie (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciel: D. Bergin, solicitor)
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Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i M. Ecker, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Irlandia) (przedstawiciel: H. Millar, Solicitor)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o pobieraniu z emerytury skarżącego kwoty alimentów, które powinien wypłacać 
swojej byłej małżonce, gdyż decyzja ta została wydana jego zdaniem z naruszeniem orzeczenia o rozwodzie sądu 
krajowego, oraz żądanie zadośćuczynienia i odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Thomas Earlie pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

3) Mary Earlie Gibbons pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 34 z 2.2.2015, s. 52.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 lipca 206 r. – 
Winkel/EUIPO

(Sprawa F-48/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Postępowanie w sprawie oceny (2013) — Sprawozdanie 
z oceny — Oczywisty błąd w ocenie — Plan poprawy wyników pracy — Akt niekorzystny — 

Dopuszczalność)

(2016/C 364/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne-Marie France Winkel (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: A. Lukošiūtė, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej w postępowaniu w sprawie oceny za rok 2013 oraz 
przyjętego na podstawie tego sprawozdania planu poprawy wyników pracy oraz żądanie zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Anne-Marie France Winkel pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej.

(1) Dz.U. C 190 z 8.6.2015, s. 36.
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