
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 13 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko FRONTEX 

(Sprawa F-87/11) 

(2011/C 347/83) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. A. Pappas) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich 
(FRONTEX) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu zawartej ze 
skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu 
tymczasowego 

Żądania strony skarżącej 

Skarżący wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego 
FRONTEX z dnia 16 grudnia 2010 r.; 

— obciążenie Agencji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-88/11) 

(2011/C 347/84) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Rata) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej o 
nieuwzględnieniu skarżącego na liście rezerwowej konkursu 
otwartego EPSO/AD/148/09-RO — administratorzy-prawo 
(AD 5) 

Żądania strony skarżącej 

Skarżący wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z 
dnia 9 listopada 2010 r., w której dokonano ponownej 
oceny kandydata, na mocy której utrzymano w mocy 

decyzję z dnia 14 lipca 2010 r. o nieuwzględnieniu 
skarżącego na liście rezerwowej konkursu otwartego EPSO/ 
AD/148/09-RO; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
16 czerwca 2011 r. oddalającej zażalenie wniesione przez 
skarżącego w dniu 7 lutego 2011 r.; 

— zmianę listy rezerwowej konkursu otwartego EPSO/ 
AD/148/09-RO — administratorzy-prawo, tak aby uwzględ
niała ona nazwisko skarżącego; ewentualnie zarządzenie 
ogłoszenia nowej listy rezerwowej, uwzględniającej 
nazwisko skarżącego; 

— zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez 
skarżącego, oszacowanego pierwotnie ex aequo et bono na 
kwotę 7000 EUR; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komitetowi Regionów 

(Sprawa F-89/11) 

(2011/C 347/85) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst) 

Strona pozwana: Komitet Regionów 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów 
oddalającej wniosek skarżącego złożony na podstawie art. 90 
ust. 1 regulaminu pracowniczego w celu uzyskania zadośćuczy
nienia i odszkodowania za krzywdę doznaną i szkodę ponie
sioną w toku postępowania administracyjno-dyscyplinarnego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów nr 
0352/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. oddalającej wniosek 
skarżącego złożony w dniu 14 lipca 2010 r. na podstawie 
art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego w celu uzyskania 
zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę doznaną i 
szkodę poniesioną w toku postępowania administracyjno- 
dyscyplinarnego; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji 
Komitetu Regionów z dnia 31 maja 2011 r. oddalającej 
zażalenie, które skarżący wniósł na podstawie art. 90 
ust. 2 regulaminu pracowniczego w dniu 10 lutego 2011 r.; 

— zasądzenie od Komitetu Regionów na rzecz skarżącego 
kwoty 15 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę 
doznaną ze względu na przewlekłość wszczętych wobec 
niego postępowań administracyjnego i dyscyplinarnego;
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