
Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Europejski Urząd Policji pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążony połową kosztów poniesionych przez 
H. Iliopoulou.

3) Hariklia Iliopoulou pokrywa połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 184 z 16.6.2014, s. 42.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2014 r. – 
Turkington/Komisja

(Sprawa F-127/14)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych 
w krajowym systemie emerytalnym — Brak zakwestionowania propozycji dotyczącej liczby dodatkowych 

lat służby uprawniających do emerytury w terminie — Brak nowej istotnej okoliczności faktycznej — 
Oczywista niedopuszczalność)

(2015/C 034/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stephen Turkington (Trewir, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: J. Currall et G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przeprowadzenia ponownego obliczenia liczby 
dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przez stronę skarżącą w ramach systemu 
emerytalnego Unii zgodnie z nowymi ogólnymi przepisami wykonawczymi do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu 
pracowniczego urzędników.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) S. Turkington pokrywa własne koszty.

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-126/14)

(2015/C 034/61)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Tallent)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę w ramach Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych utrzymującej w mocy pułap zwrotu kosztów przeprowadzki skarżącego z jego państwa 
pochodzenia, Czarnogóry.

Żądania strony skarżącej

— Bezwarunkowe stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji wydanej przez organ upoważniony do zawierania umów 
o pracę z dnia 23 lipca 2014 r., doręczonej w dniu 1 sierpnia 2014 r.;

— stwierdzenie, że ZZ zostaną zwrócone faktyczne koszty poniesione z tytułu przeprowadzki w wysokości 17 940 EUR;

— pomocniczo, stwierdzenie, że ZZ zostaną zwrócone faktyczne koszty poniesione z tytułu przeprowadzki w wysokości 
7 960 EUR;

— stwierdzenie, że całość kosztów postępowania pokrywa Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2014 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-128/14)

(2015/C 034/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci 
odroczenia awansu na wyższy stopień na okres 12 miesięcy.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego, w którego skład weszło trzech dyrektorów generalnych 
Komisji, z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci odroczenia 
awansu na wyższy stopień na okres 12 miesięcy, który to okres rozpoczął bieg w dniu 31 grudnia 2013 r., na podstawie 
art. 9 ust. 1 lit. c) załącznika IX do regulaminu pracowniczego;

— o ile zajdzie taka potrzeba, również stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 22 lipca 2014 r., na 
mocy której oddalono zażalenie złożone przez skarżącego w dniu 21 marca 2014 r. kwestionujące ww. karę 
dyscyplinarną z dnia 23 grudnia 2013 r.;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania na podstawie art. 101 regulaminu postepowania, a w szczególności 
niezbędnymi kosztami poniesionymi na cele postępowania, takimi jak koszty podróży i pobytu, jak również 
wynagrodzeniem adwokata na podstawie art. 105 lit. c) tego samego regulaminu.
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