
Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna w zakresie, w jakim odnosi się ona do żądania stwierdzenia nieważności 
decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie odzyskania od Jeana-Marie Le Pena 
kwoty 320 026,23 EUR nienależnie wypłaconej z tytułu zatrudnienia asystentów parlamentarnych, związanej z tą decyzją noty 
obciążeniowej z dnia 4 lutego 2016 r. oraz żądania zasądzenia od Parlamentu na rzecz skarżącego 50 000 EUR tytułem kosztów 
podlegających zwrotowi.

2) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone w zakresie, w jakim odnosi się ono do żądania stwierdzenia nieważności decyzji 
kwestorów z dnia 4 października 2016.r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 29 stycznia 2016 r.

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 38 z 6.2.2017.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. – Jalkh/Parlament

(Sprawa T-26/17 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Prawo instytucjonalne — Członek Parlamentu 
Europejskiego — Przywileje i immunitety — Uchylenie immunitetu parlamentarnego członka Parlamentu 

Europejskiego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

(2017/C 269/35)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francja) (przedstawiciele: początkowo J.P. Le Moigne, następnie 
M. Ceccaldi, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i S. Alonso de León, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE o zawieszenie wykonania decyzji Parlamentu z dnia 22 listopada 2016 r. 
w sprawie uchylenia immunitetu J.F. Jalkha w świetle postępowania sądowego (nr 1422400530) wszczętego przed tribunal 
de grande instance de Paris (Francja)

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje odrzucony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. – Jalkh/Parlament

(Sprawa T-27/17 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Prawo instytucjonalne — Członek Parlamentu 
Europejskiego — Przywileje i immunitety — Uchylenie immunitetu parlamentarnego członka Parlamentu 

Europejskiego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

(2017/C 269/36)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francja) (przedstawiciele: początkowo J.P. Le Moigne, następnie 
M. Ceccaldi, adwokaci)
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