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Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2011 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-28/11) 

(2011/C 173/34) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. 
Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Rady, 
zawartej w ogłoszeniach personalnych 80/10 z dnia 26 
kwietnia 2010 r., o odmowie awansowania strony skarżącej 
do grupy AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu 
w 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— nakazanie Radzie przedstawienia sprawozdań byłych urzęd
ników kategorii A awansowanych do grupy AD 12, którzy 
zostali przedstawieni do awansu w ramach postępowania w 
2010 r., a także statystyk na temat średniej oceny anali
tycznej pierwszego oceniającego, jakie zostały przedłożone 
komitetowi ds. ocen AD „Administratorzy”; 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji a w razie 
potrzeby decyzji oddalającej zażalenie; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2011 r. — ZZ prze
ciwko Komisji 

(Sprawa F-29/11) 

(2011/C 173/35) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. 
Louis i É. Marchal, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej 
konkursu EPSO/AD/147/09-RO o niedopuszczeniu strony 
skarżącej do egzaminu ustnego w ramach tego konkursu 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora EPSO o odda
leniu odwołania wniesionego przez skarżącą; 

— w niezbędnym zakresie, stwierdzenie nieważności decyzji 
komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/147/09-RO o 
przyznaniu skarżącej z egzaminu pisemnego C oceny 
6/10, eliminującej ją z dalszego udziału w konkursie; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-37/11) 

(2011/C 173/36) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: P. Nelissen Grade i G. 
Leblanc, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności o wykluczeniu skarżącego z udziału 
w konkursie otwartym EPSO AD/177/10. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 13 lipca 2010 r. o wykluczeniu skarżącego z udziału 
w konkursie otwartym EPSO AD/177/10; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 5 stycznia 2011 r. oddalającej odwołanie skarżącego; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania; 

— tytułem żądania ewentualnego, orzeczenie, iż skarżący nie 
zostanie obciążony kosztami postępowania poniesionymi 
przez Komisję.

PL C 173/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011


