
Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o 
oddaleniu wniosku o wyrównanie strat poniesionych przez 
skarżącego oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia 
za krzywdę. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona całością kosztów postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 63. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 5 lipca 2011 r. — Alari przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-38/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w 
sprawie awansu za 2009 r. — Przeniesienie do innej instytucji 
w trakcie postępowania w sprawie awansu, w ramach którego 
skarżący otrzymałby awans w instytucji, z której został prze
niesiony — Instytucja właściwa w przedmiocie wydania 

decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika) 

(2011/C 282/95) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Gianluigi Alari (Bertrange, Luksemburg) (przed
stawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. 
Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alves i 
M. Ecker, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu 
skarżącego w ramach postępowania w sprawie awansu za 
2009 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezpodstawna. 

2) Parlament Europejski zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, 
kosztami poniesionymi przez skarżącego. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 18.6.2011, s. 22. 

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-41/11) 

(2011/C 282/96) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, 
S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego OLAF 
o oddaleniu wniosku strony skarżącej mającego na celu prze
dłużenie jej umowy o pracę w charakterze członka personelu 
tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. a) WZiPW. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego 
OLAF z dnia 11 lutego 2011 r. o oddaleniu wniosku strony 
skarżącej mającego na celu przedłużenie jej umowy o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego w rozu
mieniu art. 2 lit. a) WZiPW; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-66/11) 

(2011/C 282/97) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego komisji 
konkursu „EPSO/AST/111/10 (AST 1)” o niedopuszczeniu 
skarżącej do testów oceniających 

Żądania strony skarżącej 

— tytułem żądania głównego: 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 kwietnia 2011 
r. odmawiające skarżącej prawa do uczestniczenia w 
testach oceniających konkursu EPSO/AST/111/10 — 
sekretarki w stopniu AST 1;
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