
— w konsekwencji orzeczenie, że należy ponownie włączyć 
skarżącą w proces rekrutacji uruchomiony w drodze 
tego konkursu, w razie potrzeby poprzez zorganizo
wanie nowych testów oceniających; 

— tytułem żądania subsydiarnego, na wypadek nieuwzględ
nienia żądania głównego, quod non, zasądzenie od strony 
pozwanej kwoty tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro 
tytułem naprawienia szkody — z ustawowymi odsetkami o 
daty wyroku w niniejszej sprawie; 

— w każdym razie zasądzenie od strony pozwanej kwoty 
tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro tytułem zadośću
czynienia — z ustawowymi odsetkami o daty wyroku w 
niniejszej sprawie 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-68/11) 

(2011/C 282/98) 

Język postępowania: angielski 

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 Komisji o rozwiązaniu 
zawartej ze skarżącą umowy o pracę na czas nieokreślony 

Żądania strony skarżącej 

Strona skarżąca wnosi o 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do 
zawierania umów (zwanego dalej „AHCC”) z dnia 30 
września 2010 r. rozwiązującej zawartą ze skarżącą 
umowę o pracę ze na czas nieokreślony; 

— w razie potrzeby — stwierdzenie nieważności decyzji AHCC 
z dnia 14 kwietnia 2011 r. oddalającej zażalenie wniesione 
przez skarżącą w dniu 23 grudnia 2010 r. zgodnie z art. 
90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii 
Europejskiej; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2011 r. — ZZ 
przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu 

(Sprawa F-69/11) 

(2011/C 282/99) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego 
o niepowołaniu skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji 
„Zasoby ludzkie” i o powołaniu na to stanowisko innego kandy
data 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunko
wego o powołaniu innej osoby na stanowisko dyrektora 
dyrekcji „Zasoby ludzkie” i decyzji o niepowołaniu na to 
stanowisko skarżącego; 

— w razie potrzeby — stwierdzenie nieważności decyzji odda
lającej zażalenie; 

— zobowiązanie Trybunału Obrachunkowego do naprawienia 
poniesionej szkody polegającej na utracie uprawnień o 
charakterze finansowym związanych z zaskarżonymi decyz
jami (obejmujących zarówno świadczenia wynikające ze 
szczebla kariery jak i świadczenia emerytalne) i, w związku 
z tym, zasądzenie wypłaty tych kwot począwszy od dnia 1 
stycznia 2001 r.; 

— zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego symbolicznej 
kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia doznanej krzyw
dzie; 

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępo
wania. 

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

(Sprawa F-70/11) 

(2011/C 282/100) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 
grudnia 2008 r.
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