
Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku zagranicznego.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Norbert Probst pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisje Europejską.

(1) Dz.U. C 274 21.9.2013, s. 34.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 września 2014 r. – Moriarty 
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-98/13) (1)

(Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie awansu (2012) — Nieumieszczenie na liście 
urzędników awansowanych — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

(2014/C 421/81)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. Cortese)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Despotopoulou i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ogłaszającej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie 
awansu w 2012 r. w zakresie, w jakim po pierwsze, nie wymieniono na niej wśród urzędników grupy zaszeregowania 
AST 6, którzy nie przeszli procedury akredytacji, a zostali awansowani do grupy AST 7 nazwiska skarżącego, i po drugie, 
w jakim wymieniono nazwisko innego urzędnika.

Sentencja postanowienia

1) Skarga R. Moriarty’ego zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

2) Rainer Moriarty zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. 367 z 14.12.2013, s. 40.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – 
Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/13) (1)

(Służba publiczna — Kwestie incydentalne — Oczywista niedopuszczalność)

(2014/C 421/82)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

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

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 
31 grudnia 2002 r. i oraz stwierdzenie nieważności przyznania punktów za osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu 
(2003).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) G. Lebedef pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 52 z 22.2.2014, s. 53.

Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(Sprawa F-39/14)

(2014/C 421/83)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze skarżącym oraz zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji ESMA/2013/ED/23 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy 
o pracę ze skarżącym;

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia w wysokości 20 000 EUR za doznaną krzywdę;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/14)

(2014/C 421/84)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat V. Simeons)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie cofnięcia dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu przyznanego stronie 
skarżącej w odniesieniu do jej matki oraz w sprawie cofnięcia ochrony ubezpieczeniowej wspólnego systemu ubezpieczenia 
chorobowego instytucji europejskich (JSIS), a także stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kwot wypłaconych 
stronie skarżącej
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