
Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 
marca 2009 r. w sprawie odmowy wszczęcia dochodzenia admi
nistracyjnego dotyczącego okoliczności stosowania rzekomego 
mobbingu, którego sprawcą miałby być jeden z byłych przełożonych 
C. Skarby. 

2) Komisja Europejska pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 81. 

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2011 r. — Nieminen 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-8/11) 

(2011/C 95/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Risto Nieminen (Kraainen, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal) 
Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącego do kategorii zaszeregowania 
AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 26 października 2010 r. oddalającej odwołanie skarżą
cego od decyzji o nieawansowaniu go do grupy zaszerego
wania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 
2010 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu 
powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy 
zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie 
awansu za 2010 r.; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2011 r. — Bojinova i 
Ghiba przeciwko Komisji 

(Sprawa F-10/11) 

(2011/C 95/23) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Silvia Bojinova (Bruksela, Belgia) i Dorina Maria 
Ghiba (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Mourato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowych 
COM/INT/EU2/10/AD5 i COM/INT/EU2/AST3 w przedmiocie 
odrzucenia kandydatur skarżących z tego względu, że nie speł
niają przesłanek dopuszczalności wymaganych w ogłoszeniu o 
konkursie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z 
dnia 11 maja 2010 r. w przedmiocie odrzucenia kandyda
tury Silvii Bojinovej w konkursie wewnętrznym 
COM/INT/EU2/10/AD5 oraz decyzji potwierdzającej organu 
powołującego z dnia 26 października 2010 r. oddalającej jej 
zażalenie złożone w dniu 6 sierpnia 2010 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z 
dnia 10 maja 2010 r. w przedmiocie odrzucenia kandyda
tury Doriny Marii Ghiby w konkursie wewnętrznym 
COM/INT/EU2/AST3 oraz decyzji organu powołującego z 
dnia 26 października 2010 r. oddalającej jej zażalenie 
złożone w dniu 4 sierpnia 2010 r.; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
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