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Postanowienie Sądu z dnia 27 lutego 2019 r. — SFIE-PE/Parlament

(Sprawa T-401/18) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Prawo instytucjonalne — Strajk tłumaczy ustnych — Przyjęte przez Parla-
ment Europejski środki mające na celu wezwanie tłumaczy ustnych do podjęcia pracy — Akt niepodlegający 

zaskarżeniu — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2019/C 139/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciel: L. Levi, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O. Caisou-Rousseau i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek złożony na podstawie art. 263 i 268 TFUE mający na celu, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora general-
nego ds. personelu Parlamentu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wezwania tłumaczy ustnych i tłumaczy konferencyjnych do podjęcia 
pracy w dniu 3 lipca 2018 r. oraz późniejszych decyzji dyrektora generalnego ds. personelu Parlamentu w sprawie wezwania tłuma-
czy ustnych i tłumaczy konferencyjnych do podjęcia pracy w dniach 4, 5, 10 i 11 lipca 2018 r. oraz po drugie, zasądzenie od Parla-
mentu zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną w następstwie tych decyzji, oszacowanego ex aequo et bono na 10 000 EUR.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Nie ma konieczności rozstrzygania w przedmiocie wniosku Rady Unii Europejskiej o dopuszczenie do sprawy w charakterze 
interwenienta.

3) Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) zostaje obciążony kosztami, 
w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środków tymczasowych, z wyjątkiem kosztów związanych z wnio-
skiem Rady o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

4) SFIE-PE, Parlament Europejski i Rada pokrywają swoje własne koszty związane z wnioskiem Rady o dopuszczenie do sprawy w 
charakterze interwenienta.

(1) Dz.U. C 364 z 8.10.2018.

Postanowienie Sądu z dnia 28 lutego 2019 r. — eSlovensko Bratislava/Komisja

(Sprawa T-460/18) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne — Potrącenie wierzytelności — Następcza bezprzed-
miotowość sporu — Umorzenie postępowania)

(2019/C 139/59)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: eSlovensko Bratislava (Bratysława, Słowacja) (przedstawiciel: adwokat B. Fridrich)
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