
Żądania strony skarżącej

— z uwagi na fakt, że istnieje jedno miejsce na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/248/13 w celu ustanowienia 
rezerwy kadrowej dla naboru administratorów w dziedzinie 1 („bezpieczeństwo budynków”) oraz fakt, że skarżący 
uzyskał ocenę 53,38, a więc wyższą od oceny minimalnej ustalonej przez EPSO – wpisanie skarżącego na listę rezerwy 
kadrowej rzeczonego konkursu;

— subsydiarnie, ze względu na liczne nieprawidłowości, do jakich doszło podczas oceny egzaminu ustnego – stwierdzenie 
nieważności oceny z tego egzaminu i ponowne ustalenie kolejności kandydatów na podstawie pozostałych, prawidłowo 
przyznanych ocen.

— w razie uwzględnienia skargi – obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2014 r. ZZ i in. – przeciwko ESDZ

(Sprawa F-78/14)

(2014/C 388/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas i J-N. Louis)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przyznania skarżącym awansu do kolejnej grupy zaszeregowania w ramach 
postępowania w sprawie awansu za rok 2013 w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dni 9 i 14 października 2013 r. ustanawiających listę awansowanych urzędników 
w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2013 r.

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2014 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-79/14)

(2014/C 388/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci A. Lamamra i K. Evora)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odebraniu skarżącemu z mocą wsteczną uprawnienia do dodatku na gospodarstwo 
domowe po przeniesieniu go do innej instytucji i o ograniczeniu kwoty dodatku na zagospodarowanie do jednego miesiąca 
zamiast dwóch

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 grudnia 2013 r.;
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— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2014 r. oddalającej zażalenie skarżącego;

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2014 r. – ZZ przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-81/14)

(2014/C 388/41)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas i R. Metz)

Strona pozwana: Komitet Regionów

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów o nieawansowaniu skarżącej do kolejnej grupy zaszeregowania (AD 
13) w ramach postępowania w sprawie oceny w 2013 r.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 
w ramach postępowania w sprawie oceny w 2013 r.;

— obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-82/14)

(2014/C 388/42)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: M. Cornacchia, avvocatto)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wykluczenia skarżącego z konkursu EPSO/AST/126/2012 z uwagi na to, że 
nie poinformował komisji konkursowej o swym związku pokrewieństwa z jednym z członków komisji.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 maja 2014 r., na podstawie której komisja konkursowa konkursu otwartego 
EPSO/AST/126/12 za pośrednictwem pisma EPSO i w odpowiedzi na złożony przez skarżącą w dniu 31 stycznia 2014 
r. wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji potwierdziła wykluczenie skarżącego z konkursu EPSO/AST/126/2012;

— zasądzenie od Komisji Europejskiej zadośćuczynienia za doznaną przez skarżącego krzywdę z powodu decyzji, o której 
mowa w pkt A), oszacowanego ex aequo et bono na 3 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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