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Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 25 października 2019 r. – Briois/Parlament

(Sprawa T-750/18) (1)

(Prawo instytucjonalne – Poseł do Parlamentu Europejskiego – Przywileje i immunitety – Decyzja o uchyleniu 
immunitetu parlamentarnego – Wygaśnięcie mandatu posła – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowa-

nia)

(2019/C 432/66)

Język postępowania: francuski

Strony

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

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

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu P8_TA(2018)0401 z dnia 24 października 2018 r. o 
uchyleniu immunitetu parlamentarnego skarżącego.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Strony pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 82 z 4.3.2019.

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 17 października 2019 r. – Jap Energéticas y Medioambientales/Komisja

(Sprawa T-145/19) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności – Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach instrumentu finansowego na 
rzecz środowiska (LIFE+) – Nota obciążeniowa – Akt wpisujący się w ramy czysto umowne, z którymi jest nieroze-

rwalnie związany – Brak zmiany kwalifikacji skargi – Oczywista niedopuszczalność)

(2019/C 432/67)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Jap Energéticas y Medioambientales, SL (Walencja, Hiszpania) (przedstawiciel: G. Alabau Zabal, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Solà i S. Izquierdo Pérez, pełnomocnicy

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności noty obciążeniowej wystawionej przez Komisję Europejską z dnia 14 
stycznia 2019 r. w celu odzyskania kwoty 82 750,96 EUR przekazanej skarżącej w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na 
wsparcie projektu prototypu do produkcji wodoru z czystej wody, amoniaku i aluminium poddanego recyklingowi.
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