
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 9 października 2013 r. — Wahlström przeciwko 

Frontex 

(Sprawa F-116/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Sprawozdanie z oceny — Obowiązek uzasadnienia — 

Coroczne spotkanie z oceniającym — Ustalenie celów) 

(2013/C 344/126) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (przedstawi
ciel: S. Pappas, avocat) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej (Frontex) (przedstawiciele: H. Caniard i S. 
Vuorensola, pełnomocnicy, wspierani przez A. Durona i D. 
Waelbroecka, avocats) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżą
cego oraz żądania odszkodowawcze. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Kari Wahlström pokrywa własne koszty postępowania i zostaje 
obciążony kosztami Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 379 z 8.12.2012, s. 39. 

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-81/13) 

(2013/C 344/127) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu nazwiska 
skarżącego na listę urzędników awansowanych w ramach postę
powania w sprawie awansu w 2012 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji, przekazanej w drodze 
Informacji Administracyjnych nr 27-2012 z dnia 26 
października 2012 r. o niewpisaniu nazwiska skarżącego 
na listę urzędników awansowanych w ramach postępowania 
w sprawie awansu w 2012 r. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-83/13) 

(2013/C 344/128) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: P. Joassart, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia 
skarżącej z urzędu. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji, przekazanej w formie 
poczty elektronicznej z dnia 1 lutego 2013 r., wydanej 
przez kierownika wydziału w O.I.B., w sprawie odsunięcia 
skarżącej o wykonywanych przez nią zadań pielęgniarki i 
zatrudnienia jej w dziale przygotowującym butelki dla 
niemowląt od 4 lutego 2013 r. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 13 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-87/13) 

(2013/C 344/129) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: A. Salerno, B. Cortese, 
avocats)
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Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego w 
sprawie nowego rozdziału praw dostępu do skrzynki pocztowej 
związku zawodowego SAFE. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; 

— stwierdzenie istnienia odpowiedzialności po stronie Parla
mentu Europejskiego za powstanie doznanej przez skarżą
cych krzywdy oraz poniesionej przez nich szkody ze 
względu na zaskarżoną decyzję oraz przyznanie im zadoś 
ćuczynienia i odszkodowania, które naprawiłyby ww. 
krzywdę i szkodę; 

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.
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