
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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— zasądzenie od Komitetu Regionów na rzecz skarżącego 
kwoty 15 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę 
doznaną ze względu na błędy i zaniedbania popełnione 
przez Komitet Regionów w toku różnych postępowań admi
nistracyjnych i dyscyplinarnych; 

— zasądzenie od Komitetu Regionów na rzecz skarżącego 
kwoty 41 888,68 EUR tytułem odszkodowania za szkodę 
poniesioną ze względu na wymuszone i przedwczesne odej 
ście na emeryturę; 

— zasądzenie od Komitetu Regionów zapłaty odsetek za 
zwłokę od wyżej wymienionych kwot według stopy Euro
pejskiego Banku Centralnego powiększonej o 2 punkty; 

— obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko EKES 

(Sprawa F-92/11) 

(2011/C 347/86) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji EKES w przed
miocie wniosku skarżącej o przyznanie, że popełnione zostały 
w stosunku do niej uchybienia w związku z nieudzieleniem jej 
wsparcia i naruszeniem obowiązku staranności, jak również o 
podjęcie działań mających na celu publiczne wykazanie jej 
osiągnięć i kwalifikacji oraz żądanie zadośćuczynienia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 czerwca 2011 r. 
sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Ekono
miczno-Społecznego (organ powołujący EKES) w sprawie 
oddalenia zażalenia skarżącej w przedmiocie przyznania, 
ze zostały popełnione w stosunku do niej uchybienia w 
związku z nieudzieleniem jej wsparcia i naruszeniem 
obowiązku staranności, jak również w przedmiocie podjęcia 
działań mających na celu publiczne wykazanie jej osiągnięć i 
kwalifikacji zawodowych, w szczególności jej zdolności do 
kierowania jednostką organizacyjną i do zarządzania zaso
bami ludzkimi i finansowymi tej jednostki; 

— zasądzenie od EKES wypłaty kwoty 15 000 EUR tytułem 
zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z naruszenia 
obowiązku staranności organu powołującego; 

— obciążenie EKES kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-93/11) 

(2011/C 347/87) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. 
Blot,) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 czerwca 2011 r. 
odmawiającej skarżącemu prawa do uczestniczenia w 
testach oceniających konkursu EPSO/AST/111/10 — sekre
tarki w stopniu AST 1; 

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

— w każdym razie, zażądanie od EPSO ujawnienia będących w 
jego posiadaniu informacji dotyczących rezultatów 
osiągniętych przez wszystkich kandydatów w teście d) 

— subsydiarnie, na wypadek nieuwzględnienia żądania głów
nego, zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty tymczasowo 
oszacowanej na 50 000 euro; 

— w każdym razie zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty 
tymczasowo oszacowanej na 50 000 euro tytułem zadośću
czynienia; 

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-95/11) 

(2011/C 347/88) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny
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