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Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-9/13) 

(2013/C 215/28) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przystąpieniu do 
potrącenia kwot odpowiadających kosztom, których pokrycie 
przez Komisję zostało orzeczone przez Sąd w sprawie 
T-176/04 i kosztom, których pokrycie ciąży na skarżącym na 
mocy postanowienia w sprawie T-241/03 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności pisma z dnia 6 marca 2012 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do odzys
kania w drodze potrącenia kwoty 1 600 EUR, do której 
skarżący jest uprawniony względem Komisji z kwotą 
4 875 EUR, którą skarżący jest jej zdaniem Komisji dłużny, 
co skarżący kwestionuje; 

— stwierdzenie, w niezbędnym zakresie, nieważności decyzji 
oddalającej zażalenie wniesione w dniu 23 czerwca 
2012 r., przekazane przez skarżącego Komisji i otrzymane 
przez nią nie wcześniej aniżeli w dniu 23 czerwca 2012 r.; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 27 sierpnia 2012 r., 
otrzymanego przez skarżącego w dniu 9 października 
2012 r.; 

— zasądzenie od Komisji zwrotu skarżącemu wszelkich 
kosztów postępowania poniesionych przez niego w ramach 
postępowania w niniejszej instancji. 

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-49/13) 

(2013/C 215/29) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. 
Guillerme) 

Strona pozwana: Rada Unii 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie niewzięcia pod 
uwagę kandydatury skarżącej na wolne stanowisko w Radzie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji służby ds. 
mobilności Sekretariatu Generalnego Rady z dnia 
17 stycznia 2013 r. w sprawie wzięcia pod uwagę kandy
datury skarżącej na stanowisko 2244 DGA 2A, potwier
dzonej w następstwie zażalenia skarżącej decyzją służby 
ds. mobilności z dnia 12 lutego 2013 r.; 

— obciążenie Rady Unii kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko ESDZ 

(Sprawa F-53/13) 

(2013/C 215/30) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. 
Louis i Abreu Caldas) 

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przyznania 
skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AD12 w ramach 
postępowania w sprawie awansu za rok 2012. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
odmowie przyznania skarżącemu awansu do grupy zaszere
gowana AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu 
za rok 2012; 

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.
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