
4) Zarzut czwarty oparty na naruszeniu szeregu norm prawa 
międzynarodowego, włącznie z prawem do samostanowie
nia, zasadą względnej skuteczności traktatów i podstawo
wymi przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego. 

5) Zarzut piąty oparty na niezgodności z prawem zaskarżo
nych aktów, ponieważ bezprawność zachowania Unii Euro
pejskiej zgodnie z prawem międzynarodowym prowadzi do 
niezgodności z prawem tych aktów. 
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Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie F-51/10, 
w którym sąd i) oddalił jako niedopuszczalne żądania doty
czące stwierdzenia nieważności wszystkich decyzji wyda
nych na podstawie ogłoszenia o naborze EKES nr 43/09, 
ii) nie orzekł w przedmiocie żądań dotyczących zasądzenia 
od strony pozwanej 1 000 EUR tytułem odszkodowania 
oraz iii) nie orzekł w przedmiocie zarzutów co istoty 
podniesionych na poparcie pierwszego żądania dotyczącego 
stwierdzenia nieważności ogłoszenia o naborze EKES 
nr 43/09; 

— w konsekwencji, 

— uwzględnienie żądań drugiego i trzeciego strony 
wnoszącej odwołanie przedstawionych w pierwszej 
instancji, i tak 

— stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wyda
nych na podstawie ogłoszenia o naborze EKES 
nr 43/09; 

— zasądzenie od strony pozwanej 1 000 EUR tytułem 
odszkodowania; 

— uwzględnienie pierwszego żądania strony wnoszącej 
odwołanie przedstawionego w pierwszej instancji 
również na podstawie zarzutów co do istoty podniesio
nych przez wnoszącego odwołanie, i tak stwierdzenie 
nieważności ogłoszenia o naborze EKES nr 43/09 
również z uwagi na te zarzuty co do istoty; 

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów poniesionych 
w obu instancjach. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi trzy 
zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia wymogu przestrze
gania procedury poprzedzającej wniesienie skargi i naru
szenia art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników 
Unii Europejskiej, ponieważ Sąd do spraw.Służby Publicznej 
oddalił jako niedopuszczalne jedno z żądań wnoszącego 
odwołanie dotyczących stwierdzenia nieważności wszystkich 
decyzji wydanych na podstawie ogłoszenia o naborze EKES 
nr 43/09. 

2) Zarzut drugi dotyczący odmowy ochrony prawnej, naru
szenia podstawowego prawa do sądu i naruszenia 
obowiązku uzasadnienia, ponieważ Sąd do spraw. Służby 
Publicznej nie orzekł w przedmiocie jednego z żądań 
wnoszącego odwołanie dotyczącego odszkodowania. 

3) Zarzut trzeci dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia 
i naruszenia zasady prawidłowego administrowania 
wymiarem sprawiedliwości, ponieważ Sąd do spraw Służby 
Publicznej nie orzekł w przedmiocie zarzutów co do istoty 
podniesionych w pierwszej instancji na poparcie jednego z 
żądań wnoszącego odwołanie dotyczącego stwierdzenia 
nieważności ogłoszenia o naborze EKES nr 43/09. 
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