
Postanowienie Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. – NM/Rada Europejska

(Sprawa T-257/16) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Oświadczenie UE–Turcja z dnia 18 marca 2016 r. — Komunikat 
prasowy — Pojęcie „umowy międzynarodowej” — Określenie tożsamości podmiotu wydającego akt — 

Zakres tego aktu — Posiedzenie Rady Europejskiej — Spotkanie szefów państw lub rządów państw 
członkowskich Unii Europejskiej odbywające się w pomieszczeniach Rady Unii Europejskiej — Status 

przedstawicieli państw członkowskich Unii podczas spotkania z przedstawicielem państwa trzeciego — 
Artykuł 263 akapit pierwszy TFUE — Brak właściwości)

(2017/C 121/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: NM (przedstawiciele: B. Burns, solicitor, P. O’Shea i I. Whelan, barristers)

Strona pozwana: Rada Europejska (przedstawiciele: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado i S. Boelaert, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie dotyczące stwierdzenia nieważności umowy, która miała zostać zawarta pomiędzy Radą 
Europejską a Republiką Turcji w dniu 18 marca 2016 r., zatytułowanej „Oświadczenie UE–Turcja (18 marca 2016)”

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona ze względu na brak właściwości Sądu do jej rozpoznania.

2) Postępowanie w sprawie złożonych przez Królestwo Belgii, Republikę Grecką i Komisję Europejską wniosków o dopuszczenie do 
sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

3) NM i Rada Europejska pokrywają własne koszty.

4) Królestwo Belgii, Republika Grecka i Komisja pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 251 z 11.7.2016

Postanowienie Sądu z dnia 16 lutego 2017 r. – Walton/Komisja

(Sprawa T-594/16) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Odprawa — Ponowne 
obliczenie — Powaga rzeczy osądzonej — Skarga w części niedopuszczalna a w części oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej)

(2017/C 121/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Robert Walton (Oxford, Wielka Brytania) (przedstawiciel: adwokat F. Moyse)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A.C. Simon i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania 
umów o pracę, doręczonej pismem Komisji z dnia 15 marca 2016 r. i odrzucającej, jako niedopuszczalny, wniosek 
skarżącego o uzyskanie ponownego obliczenia odprawy związanej z jego rezygnacją.
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