
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-22/13) 

(2013/C 291/07) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie zatrud
nienia skarżącego uznającej, że nie spełnia on kryteriów 
dopuszczenia określonych w ogłoszeniu o konkursie EPSO/ 
AD/207/11. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Dyrekcji Gene
ralnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, Wydział B.2 
Komisji Europejskiej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 
zatrudnienia skarżącego w Komisji (ESTAT) z listy rezerwy 
kadrowej konkursu EPSO/AD/207/11, na mocy której 
zamieszczono uwagę na liście rezerwy kadrowej tego 
konkursu, informującą służby Komisji, że skarżący nie 
spełnia kryteriów dopuszczenia do tego konkursu; 

— W razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji dyrek
tora DG HR.D.2 Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 
2013 r. oddalającej zażalenie złożone przez ZZ (nr 
R/696/12); 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-76/13) 

(2013/C 291/08) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas 
et J.N. Louis) 

Strona pozwana: Komisja 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie uznania, że skarżący nie 
może składać podań o zatrudnienie w postępowaniu CAST/02/2010 i 
w sprawie odrzucenia złożonego przez PMO wniosku o zatrudnienie w 
charakterze pracownika kontraktowego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do 
zawierania umów zatrudnienia z dnia 8 listopada 2012 r. w 
sprawie uznania, że skarżący nie może składać podań o 
zatrudnienie w postępowaniu CAST/02/2010 i w sprawie 
odrzucenia złożonej mu oferty umowy o pracę w charak
terze pracownika kontraktowego w grupie funkcyjnej II 
(GFIII) na czas nieokreślony; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko EEAS 

(Sprawa F-78/13) 

(2013/C 291/09) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis, A. 
Coolen i É. Marchal) 

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
(EEAS) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego z 
przedstawicielstwa w Burundi do siedziby EEAS w Brukseli. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Wysokiej Przedstawiciel 
Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2013 r. o przeniesieniu 
skarżącego, w interesie służby, ze skutkiem natychmiasto
wym, na stanowisko w MDR.C w Brukseli; 

— stwierdzenie, że w związku z wydaniem zaskarżonej decyzji 
EEAS dopuściła się szeregu naruszeń, które powodują 
powstanie odpowiedzialności Unii; 

— stwierdzenie, że zaskarżona decyzja doprowadziła do 
powstania poważnej szkody po stronie skarżącego i jego 
małżonki; 

— poświadczenie tego na piśmie; 

— obciążenie EEAS kosztami postępowania.
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