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Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2019 r. — Pozza/Parlament

(Sprawa T-216/18) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Artykuł 4 ust. 1 lit. a) załącznika 
VII do regulaminu pracowniczego — Miejsce wykonywania głównej działalności zawodowej — Przeniesienie do 

innej instytucji — Decyzja o zaprzestaniu wypłaty dodatku zagranicznego — Właściwość — Uzasadnione oczeki-
wania)

(2019/C 139/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Geoffray Pozza (Waldbillig, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. Van Pottelberge i M. Windisch, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 8 czerwca 2017 r., na mocy której Parlament nie przy-
znaje już skarżącemu dodatku zagranicznego od dnia podjęcia przez niego obowiązków służbowych.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Geoffray Pozza zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 211 z 18.6.2018.

Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

(Sprawa T-263/18) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku —
 Graficzny unijny znak towarowy MEBLO — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 58 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) 2017/1001 — Dowód rzeczywistego używania)

(2019/C 139/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Meblo Trade d.o.o. (Zagrzeb, Chorwacja) (przedstawiciel: adwokat A. Ivanova)
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