
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – HD/Parlament

(Sprawa F-136/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek edukacyjny — 
Warunki przyznania — Artykuł 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Potrącenie dodatku podobnego 
rodzaju pochodzącego z innego źródła — Artykuł 85 regulaminu pracowniczego — Zwrot nadpłaconych 

kwot)

(2016/C 364/48)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i L. Deneys, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Parlamentu o skorygowaniu sytuacji skarżącej dotyczącej 
przysługującego jej dodatku edukacyjnego, a po drugie, decyzji o odzyskaniu kwot nienależnie pobranych przez skarżącą 
z tego tytułu.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

2) Każda strona pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 7 z 11.1.2016, s. 38.

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

(Sprawa F-147/15) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Zwolnienie — Prawo do bycia wysłuchanym)

(2016/C 364/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sonja Meyrl (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu ze skarżącą umowy o pracę.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 24 lutego 2015 r. o rozwiązaniu z Sonją Meyrl umowy o pracę, wydanej przez 
współprzewodniczącego grupy politycznej „Zieloni – Wolny Sojusz Europejski” działającego jako organ upoważniony do zawierania 
umów zatrudnienia w Parlamencie Europejskim.
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2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez S. Meyrl.

(1) Dz.U. C 68 z 22.2.2016, s. 46.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – HG/Komisja

(Sprawa F-149/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Urzędnicy pełniący służbę w państwie trzecim — Miejsce 
zakwaterowania udostępnione przez administrację — Obowiązek zamieszkiwania w nim — Postępowanie 

dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Artykuł 9 ust. 1 lit. c) załącznika IX do regulaminu 
pracowniczego — Zawieszenie przyniesienia o stopień wyżej — Naprawienie szkody — Artykuł 22 

regulaminu pracowniczego)

(2016/C 364/50)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: HG (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy, adwokat A. Dal 
Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o ukaraniu skarżącego zawieszeniem przyniesienia o stopień wyżej 
i zobowiązaniu go do naprawnienia szkody poniesionej przez Unię Europejską, oraz żądanie zadośćuczynienia za 
krzywdę i naruszenie dobrego imienia.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) HG pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 68 z 22.2.2016, s. 46.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Ramahatra/ 
Parlament

(Sprawa F-1/16) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Procedura certyfikacji — Postępowanie w 2014 r. — Niewpisanie 
skarżącego na listę urzędników wybranych do udziału w programie szkoleniowym — 

Artykuł 45a regulaminu pracowniczego)

(2016/C 364/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nary Ramahatra (Mersch, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: D. Nessaf i M. Ecker, pełnomocnicy)
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