
Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 lutego 2012 r. o 
nieumieszczeniu strony skarżącej na liście rezerwy kadrowej 
postępowania w sprawie naboru REA/2011/TA/PO/AD5; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 sierpnia 2012 r. 
oddalającej zażalenie strony skarżącej; 

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-136/12) 

(2013/C 26/155) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 19 
grudnia 2011 r. nr 2011/866/UE w sprawie nieprzyjęcia 
wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia dostosowującego 
wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników 
Unii Europejskiej oraz, po drugie, rozliczeń wynagrodzenia 
skarżącego za styczeń, luty i marzec 2012 r., sporządzonych 
na podstawie tej decyzji. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady odzwierciedlonych w 
paskach wypłaty za miesiące styczeń 2012 r. i następne 
oraz w informacjach o wynagrodzeniu za rok 2011 w 
zakresie, w jakim nie stosują one proponowanego przez 
Komisję współczynnika dostosowawczego w wysokości 
1,7%; 

— zasądzenie od Rady zapłaty na rzecz skarżącego różnicy 
pomiędzy kwotami wynagrodzenia wypłaconymi w oparciu 
o zastosowanie decyzji Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. do 
dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie oraz kwotami, 
które powinny były zostać mu wypłacone gdyby korekta 
wynagrodzenia została prawidłowo wyliczona, powiększonej 
o odsetki za zwłokę ustalone w oparciu o stawki określone 
przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji 
refinansowania, stosujące się w okresie mającym znaczenie 
dla sprawy, podwyższone o 3,5 punktu od momentu, gdy 
żądane kwoty były należne; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-137/12) 

(2013/C 26/156) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu nazwiska 
skarżącego na listę osób, które pomyślnie przeszły egzaminy 
kończące szkolenie przewidziane w ramach procedury certyfi
kacji, oraz żądanie odszkodowawcze. 

Żądania strony skarżącej 

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną; 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10 000 
tytułem odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-138/12) 

(2013/C 26/157) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o nieuwzględnieniu 
skarżącej na liście osób, które zdały egzaminy na zakończenie 
szkolenia wpisującego się w ramy procedury certyfikacji oraz 
żądanie odszkodowania. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o nieuwzględnieniu 
skarżącej na liście osób, które zdały egzaminy na zakoń
czenie szkolenia wpisującego się w ramy procedury certyfi
kacji;
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