
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 lipca 2018 r. – PV / Komisja

(Sprawa T-224/18 R)

(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Służba publiczna – Mobbing – Decyzje podjęte 
przez Komisję w następstwie wydalenia ze służby – Postępowanie dyscyplinarne – Przeniesienie – 
Obniżenie wynagrodzenia do zera – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Oczywista 

niedopuszczalność skargi głównej – Częściowa niedopuszczalność – Brak fumus boni iuris – Brak pilnego 
charakteru)

(2018/C 328/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: PV (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid, B. Mongin i R. Striani, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 278 i 279 TFUE żądanie, z jednej strony, zawieszenia wykonania, po pierwsze, postępowania 
dyscyplinarnego CMS 13/087, po drugie, postępowania dyscyplinarnego CMS 17/025, po trzecie, decyzji o przywróceniu 
skarżącego do pracy oraz po czwarte – decyzji o obniżeniu wynagrodzenia skarżącego do zera a także, z drugiej strony, 
zastosowanie środka tymczasowego przenoszącego skarżącego do stowarzyszenia personelu „Génération 2004” lub innej 
dyrekcji generalnej Komisji.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania dyscyplinarnego CMS 13/087 należy umorzyć.

2) W pozostałym zakresie wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 lipca 2018 r. – RATP / Komisja

(Sprawa T-250/18 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Dostęp do dokumentów – Wniosek o zawieszenie 
wykonania – Brak pilnego charakteru)

(2018/C 328/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci E. Morgan de 
Rivery, P. Delelis i C. Lavin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Buchet, W. Mölls i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Republika Francuska (przedstawiciele: E. de Moustier, I. Cohen i B. Fodda, 
pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 et 279 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2018) 1865 final z dnia 
21 marca 2018, Gestdem 2017/4598, w sprawie częściowego dostępu do dokumentów.
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