
Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, 
powtórzonej w odcinkach wynagrodzenia skarżących, o ograni
czeniu do 1,85% dostosowania ich miesięcznych wynagrodzeń, 
poczynając od lipca 2009 r., w ramach corocznego dostoso
wania wynagrodzeń, rent i emerytur urzędników i innych 
pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 
nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Postępowanie ze skargi w sprawie F-108/10 Filice i in. przeciwko 
Trybunałowi Sprawiedliwości zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 65. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 7 lipca 2011 r. — Zaffino przeciwko Komisji 

(Sprawa F-18/11) 

(Służba publiczna — Osoby domagające się przyznania im 
statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej — 
Skarga — Oczywista niedopuszczalność — Niedochowanie 

procedury poprzedzającej wniesienie skargi) 

(2012/C 138/68) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca Pasqualino Zaffino (Gallarate, Włochy) (przedsta
wiciel: S. Constantino, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie skarżącego przyznania mu statusu pracownika Unii 
Europejskiej 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) P. Zaffino pokryje swoje własne koszty 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 7 lipca 2011 r. — Galvan przeciwko Komisji 

(Sprawa F-19/11) 

(Służba publiczna — Osoba domagająca się przyznania jej 
statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej — 
Skarga — Oczywista niedopuszczalność — Niedochowanie 

procedury poprzedzającej wniesienie skargi) 

(2012/C 138/69) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Mario Galvan (Besano, Włochy) (przedstawiciel: 
S. Costantino, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie skarżącego przyznania mu statusu pracownika Unii 
Europejskiej 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) M. Galvan pokryje swoje własne koszty. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 7 lipca 2011 r. — Bracalente przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-20/11) 

(Służba publiczna — Osoby domagające się przyznania im 
statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej — 
Skarga — Oczywista niedopuszczalność — Niedochowanie 

procedury poprzedzającej wniesienie skargi) 

(2012/C 138/70) 

Język postępowania: włoski. 

Strony 

Strona skarżąca: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Włochy) (przedsta
wiciel: S. Constantino, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie skarżącego przyznania mu statusu pracownika Unii 
Europejskiej 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) G. Bracalente pokryje swoje własne koszty 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 7 lipca 2011 r. — Pirri przeciwko Komisji 

(Sprawa F-21/11) 

(Służba publiczna — Osoba domagająca się przyznania jej 
statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej — 
Skarga — Oczywista niedopuszczalność — Niedochowanie 

procedury poprzedzającej wniesienie skargi) 

(2012/C 138/71) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, 
Włochy), (przedstawiciel: S. Costantino, adwokat)
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Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie skarżącego przyznania mu statusu pracownika Unii 
Europejskiej 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) A. Pirri pokryje swoje własne koszty. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 6 grudnia 2011 r. — Wendelboe przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-85/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Kwestie incydentalne — 
Zarzut niedopuszczalności — Odmowa przyznania awansu — 
Przeniesienie do innej instytucji w trakcie postępowania w 
sprawie awansu, w ramach którego strona skarżąca otrzyma 
łaby awans w instytucji, z której została przeniesiona — 

Zażalenie — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność) 

(2012/C 138/72) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Lis Wendelboe (Howald, Luksemburg) (przedsta
wiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. 
Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Bers
cheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o nieawanso
waniu strony skarżącej do grupy zaszeregowania AST 5 od dnia 
1 marca 2009 r. w ramach postępowania w sprawie awansu za 
rok 2009. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Lis Wendelboe zostaje obciążona całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 340 z 19.11.2011, s. 42. 

Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-12/12) 

(2012/C 138/73) 

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 dorozumianej decyzji Komisji oddala
jącej wniosek skarżącej o zaszeregowanie jej do grupy AD 11 ze 
skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2010 r. i o napra
wienie poniesionej szkody i doznanej krzywdy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 18 
października 2011 r. odmawiającej skarżącej zaszerego
wania do grupy AD 11 od dnia 1 stycznia 2010 r.; 

— naprawienie krzywdy doznanej przez skarżącą poprzez 
zapłatę godziwej rekompensaty szacowanej na kwotę 
22 000 EUR; 

— posiłkowo, naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą 
w wysokości 11 742,48 EUR za rok 2010, następnie za 
kolejny okres do daty wyroku, który zostanie wydany w 
niniejszej sprawie, w pozostającej do wyliczenia zmiennej 
wysokości, wraz odsetkami wyrównawczymi i odsetkami 
za zwłokę według stóp wymaganych zgodnie z prawem, i 
dodanie do tej pierwszej sumy kwoty ryczałtowej wynika
jącej z oceny Sądu z tytułu naprawienia drugiego składnika 
szkody, której szacunkowa wysokość może tymczasowo 
zostać ustalona na około 120 000 EUR; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-13/12) 

(2012/C 138/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieprzedłużeniu 
zawartej ze stroną skarżącą umowy o pracę w charakterze 
członka personelu kontraktowego. 

Żądania strony skarżącej 

— uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną;
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