
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2016 r. – Dietrich/ 
Parlament

(Sprawa F-143/15) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Wcześniejsze rozwiązanie umowy — Data 
upływu wypowiedzenia — Zawieszenie wypowiedzenia — Nowa data upływu wypowiedzenia — Akt 

niewywołujący niekorzystnych skutków — Zażalenie złożone z przekroczeniem terminu — Zarzut 
niedopuszczalności — Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 83 regulaminu postępowania)

(2016/C 364/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Constant Dietrich (Pfulgriesheim, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Fombaron)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Deneys i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżącego mające na celu uchylenie decyzji 
o wcześniejszym rozwiązaniu jego umowy o pracę z Parlamentem Europejskim.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Constant Dietrich pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 68 z 22.2.2016, s. 45.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Stanley/ 
Komisja

(Sprawa F-5/16) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Wniosek w rozumieniu art. 90 ust. 1 
regulaminu pracowniczego — Żądanie zmiany kwalifikacji umowy — Rozsądny termin — Brak — 

Oczywista niedopuszczalność)

(2016/C 364/75)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: John Stanley (Apia, Samoa) (przedstawiciel: adwokat O. Mader)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, B. Wägenbaur, 
adwokat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niedokonaniu zmiany kwalifikacji umowy skarżącego na umowę o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego lub alternatywnie, odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową.
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Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) John Stanley pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską

(1) Dz.U. C 145 z 25.4.2016, s. 37.

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2016 r. – ZZ/Parlament

(Sprawa F-38/16)

(2016/C 364/76)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny za rok 2014 r., sfinalizowanego decyzją z dnia 20 października 2015 r., 
a także decyzji w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia za rok 2014 r. oraz decyzji o nieprzyznaniu awansu za rok 
2015 r.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji oraz, w stosownym wypadku, decyzji oddalającej zażalenie;

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 lipca 2016 r. – HE/Komisja

(Sprawa F-93/15)

(2016/C 364/77)

Język postępowania: francuski

Sąd orzekający w składzie jednego sędziego zarządził wykreślenie sprawy. 
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