
Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej Komisji w sprawie wydania decyzji dotyczącej 
zawodowego pochodzenia choroby skarżącego.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście bezzasadna.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 70.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2014 r. – García 
Domínguez przeciwko Komisji

(Sprawa F-155/12) (1)

(Służba publiczna — Konkurs — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/215/11 — Niewpisanie na listę 
rezerwy kadrowej — Uzasadnienie decyzji w sprawie odrzucenia kandydatury — Zasada równego 

traktowania — Konflikt interesów)

(2014/C 102/66)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Luis García Domínguez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie niewpisania skarżącego na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/ 
215/11

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej.

2) Luis García Domínguez pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 63 z 2.3.2013, s. 26.

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-11/14)

(2014/C 102/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności umowy o pracę ze skarżącym w zakresie, w jakim dokonano w niej jego zaszeregowania do 
grupy AD5 oraz naprawienie rzekomo poniesionej szkody.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 1 kwietnia 2013 r. w zakresie, w jakim dokonano w niej zaszeregowania 
skarżącego do grupy AD5;

— o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 października 2013 r. w sprawie oddalenia 
zażalenia skarżącego;

— nakazanie zmiany zaszeregowania obejmowanego przez skarżącego stanowiska do grupy odpowiadającej poziomowi 
jego obowiązków;

— nakazanie stronie pozwanej wyciągnięcia wszelkich konsekwencji, przede wszystkim finansowych, z tej zmiany 
zaszeregowania, z mocą wsteczną od dnia podjęcia służby;

— zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez skarżącego, oszacowaną ex aequo et bono na kwotę 5 000 EUR;

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-13/14)

(2014/C 102/68)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przedłużenia uprzedniej zgody na zwrot kosztów terapii logopedycznej syna 
skarżącej w ramach leczenia jego poważnej choroby na rok 2012/2013

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 kwietnia 2013 r. o odmowie przedłużenia zwrotu kosztów terapii 
logopedycznej syna skarżącej w ramach leczenia jego poważnej choroby na rok 2012/2013.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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