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Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2019 r. — Briois/Parlament

(Sprawa T-214/18) (1)

(Przywileje i immunitety — Członek Parlamentu Europejskiego — Decyzja o uchyleniu immunitetu 
parlamentarnego — Związek z funkcjami parlamentarnymi — Równość traktowania — Zasada dobrej 

administracji — Prawo do obrony — Odpowiedzialność pozaumowna)

(2019/C 213/31)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

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

Przedmiot

Po pierwsze, wniosek na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu P8_TA(2018)0020 z dnia 6 lutego 
2018 r. o uchyleniu immunitetu parlamentarnego skarżącego, a po drugie, wniosek na podstawie art. 268 TFUE o naprawienie szkody 
poniesionej przez skarżącego w jego ocenie.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Steeve Briois pokrywa własne koszty postępowania jak również koszty poniesione przez Parlament Europejski.

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

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 6 maja 2019 r. — Mauritsch/INEA

(Sprawa T-271/18) (1)

(Służba publiczna — Personel kontraktowy — Umowa na czas określony — Początkowe odrzucenie 
przez skarżącego oferty przedłużenia umowy — Rezygnacja — Odmowa prawa do zasiłku dla bezrobotnych —

 Odpowiedzialność)

(2019/C 213/32)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Walter Mauritsch (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Champetier)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (przedstawiciele: I. Ramallo, pełnomocnik, wspierany przez adwokat 
A. Duron)
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Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie mające na celu stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji INEA z dnia 24 stycznia 2018 r.
oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 4 października 2017 r., a po drugie, decyzji INEA z dnia 2 sierpnia 2017 r. oddalającej zło-
żone przez skarżącego żądanie odszkodowania z dnia 10 kwietnia 2017 r. oraz mające na celu naprawienie szkody jakoby poniesio-
nej przez skarżącego wskutek tych decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Walter Mauritsch zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 231 z 2.7.2018.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 7 maja 2019 r. — WP/EUIPO

(Sprawa T-407/18) (1)

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Umowa na czas określony — Decyzja o nieprzedłużeniu —
 Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek staranności — Równość traktowania — Zasada zgodności skargi 

z zażaleniem)

(2019/C 213/33)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: WP (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i K. Tóth, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EUIPO z dnia 6 października 2017 r. odmawiającej przedłużenia 
po raz drugi ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) WP zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 319 z 10.9.2018.
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