
Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji doręczonej listem z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przeniesienia N. Delcroix do siedziby 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i wcześniejszego zakończenia pełnienia przez niego służby w charakterze szefa delegatury 
Unii Europejskiej w Republice Dżibuti.

2) Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez N. Delcroix.

(1) Dz.U. C 123 z 27.4.2013, s. 29.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Cocco przeciwko 
Komisji

(Sprawa F-17/13) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Zatrudnienie — Ogłoszenie o przyjmowaniu 
zgłoszeń do pracy EPSO/CAST/02/2010)

(2014/C 194/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patricia Cocco (Hunting, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wniosku o zatrudnienie skarżącej przedstawionego 
przez OIL.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2012 R. odmawiającej zatrudnienia P. Cocco 
w charakterze członka personelu tymczasowego należącego do grupy funkcyjnej III.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez P. Cocco.

(1) Dz.U. C 123 z 27.4.2013, s. 30.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Alexandrou 
przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/13) (1)

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/231/12 — Niedopuszczenie 
do etapu oceny zintegrowanej — Dostęp do dokumentów)

(2014/C 194/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christodoulos Alexandrou (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat R. Duta)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AD/231/12 o niedopuszczeniu skarżącego do etapu 
oceny zintegrowanej w ramach tego konkursu.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.
2) C. Alexandrou pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 58.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 maja 2014 r. – A przeciwko 
Komisji

(Sprawa F-50/13) (1)

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Wypadek lub choroba zawodowa — Artykuł 73 
regulaminu pracowniczego — Częściowa trwała niezdolność do pracy — Wniosek o odszkodowanie — 

Oczywista niedopuszczalność)

(2014/C 194/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: A (przedstawiciele: B. Cambier a A. Paternostre, avocats)
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Joris, pełnomocnik, wspierany przez C. Mélotte, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie złożonego przez skarżącego na podstawie art. 90 ust. 1 
regulaminu pracowniczego wniosku o dodatkowe odszkodowanie w celu uzyskania pełnego naprawienia poniesionej 
szkody i krzywdy doznanych w następstwie choroby zawodowej i licznych nieprawidłowości związanych z rozpatrywaniem 
jego wniosku na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 63.
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