
Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-47/11) 

(2011/C 252/123) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: W. Bode, Rechtsanwalt) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o wykluczeniu skarżącej z 
konkursu otwartego EPSO AST/100/09 i wniosek o udostęp
nienie informacji o przebiegu konkursu. 

Żądania strony skarżącej 

— zobowiązanie strony pozwanej do udzielenia skarżącej 
obszernych informacji w przedmiocie dotychczasowego 
przebiegu konkursu i poszczególnych egzaminów, łącznie 
z postępowaniem dotyczącym oceny egzaminów, w szcze
gólności, ale nie wyłącznie, poprzez 

— udzielenie wglądu do wszystkich dokumentów, którymi 
dysponuje strona pozwana, dotyczących udziału 
skarżącej w konkursie, łącznie z dokumentami odnoszą
cymi się do oceny egzaminów złożonych przez 
skarżącą; 

— udzielenie obszernych informacji o tym, w jaki sposób 
skarżącej naliczono 12 punktów w teście praktycznym 
(a); 

— udzielenie informacji o przebiegu konkursu w ogólności, 
łącznie z podaniem liczby kandydatów, którzy przystą
pili do egzaminu ustnego i praktycznego; liczby kandy
datów, którzy zdali egzamin ustny; liczby kandydatów, 
którzy zdali test praktyczny (a); wymogów ustalonych 
przez komisję konkursową dla celów oceny, na przykład 
kluczy odpowiedzi, wymogów, zgodnie z którymi okre 
ślona część punktów przyznawana jest za określone 
części poszczególnych egzaminów lub określone kryteria 
oceny; liczby punktów, które zdobyli inni kandydaci w 
testach praktycznych (a) i (b), a także informacji o 
sposobie naliczania liczby punktów; 

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 28 
września 2010 r. oraz decyzji potwierdzającej z dnia 5 
kwietnia 2011 r. ze skutkiem w postaci dalszego udziału 
skarżącej w konkursie, przy czym w szczególności w pierw
szej kolejności powinien zostać poprawiony praktyczny test 
(b) skarżącej; 

— obciążenie strony pozwanej pozasądowymi kosztami ponie
sionymi przez skarżącą w związku z trzema zażaleniami 
administracyjnymi i niniejszą skargą. 

Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-51/11) 

(2011/C 252/124) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci P. Giatagantzidis i 
K. Kyriazi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o ponownym otwarciu 
procedury konkursu ogólnego EPSO/AD/77/06 i zaproszeniu 
skarżącego do ponownego wzięcia udziału w pierwszym etapie 
tego konkursu. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o ponownym 
otwarciu procedury konkursu: 

— stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 11 marca 
2011 r.; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2011 r. — ZZ przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-55/11) 

(2011/C 252/125) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat V. Christianos) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie obniżenia 
otrzymywanego przez skarżącego dodatku edukacyjnego ze 
względu na fakt, że jego syn otrzymuje pomoc finansową przy
znaną przez państwo członkowskie w formie stypendium i 
kredytu. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie obniżenia 
wypłacanego skarżącemu dodatku edukacyjnego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie potrącenia z 
wynagrodzenia kwoty 939,96 EUR, wynikającego z rozli
czenia wynagrodzenia skarżącego za październik 2010 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie potrącenia z 
wynagrodzenia kwoty 939,96 EUR, wynikającego z rozli
czenia wynagrodzenia skarżącego za listopad 2010 r.;
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