
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 18 kwietnia 2012 r. — Buxton przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-50/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przyznanie punktów za 
osiągnięcia — Sprawozdanie z oceny — Praca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy — Równe traktowanie) 

(2012/C 184/43) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Dawn Cheryl Buxton (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alves i 
N. B. Rasmussen, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
organu powołującego w sprawie przyznania skarżącej tylko 
jednego punktu za osiągnięcia w ramach postępowania w 
sprawie oceny za 2009 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Dawn Cheryl Buxton pokrywa własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Parlament Europejski. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 36. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Oprea przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-108/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do 
konkursu — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — 

Nieprawidłowy przebieg — oczywista niedopuszczalność) 

(2012/C 184/44) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Valentin Oprea (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci A. Fratini i F. Filpo) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej 
konkursu otwartego EPSO/AD/198/10 w sprawie niedopusz
czenia skarżącego do konkursu ze względu na rzekomy brak 
doświadczenia zawodowego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) V. Oprea pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.12, s. 69. 

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji i EMA 

(Sprawa F-2/12) 

(2012/C 184/45) 

Język postępowania: bułgarski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci M. Ekimdżiew, K. 
Bonczewa i G. Czerniczerska) 

Strona pozwana: Komisja Europejska i Europejska Agencja ds. 
Leków 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji dotyczą
cych opracowania i zatwierdzenia wstępnej listy selekcyjnej, 
którą przedłożono zarządowi EMA w ramach postępowania w 
sprawie naboru i powołania dyrektora zarządzającego tej agen
cji, po drugie, stwierdzenie nieważności powołania innego 
kandydata, a po trzecie, naprawienie rzekomo poniesionej 
krzywdy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji preselekcyjnej w 
sprawie przyjęcia listy kandydatów, która ma zostać przed 
łożona komitetowi konsultacyjnemu ds. powoływania 
Komisji Europejskiej, przekazanej skarżącemu e-mailem z 
dnia 14 marca 2011 r.; 

— stwierdzenie nieważności wcześniejszej decyzji komitetu 
konsultacyjnego ds. powoływania Komisji Europejskiej z 
dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zaproszenia czterech 
kandydatów, których komisja preselekcyjna zamieściła na 
swojej liście, na rozmowę z komitetem konsultacyjnym ds. 
powoływania, przekazanej skarżącemu e-mailem z dnia 14 
marca 2011 r.;
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