
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 marca 2015 r. – DK/ESDZ

(Sprawa F-27/14) (1)

(Służba publiczna — Personnel ESDZ — Urzędnik — Postepowanie dyscyplinarne — Wydalenie ze służby 
bez obniżenia uprawnień emerytalnych — Artykuł 25 załącznika IX do regulaminu pracowniczego — 

Postepowanie karne w toku — Tożsamość stanu faktycznego przedstawionego do rozpatrzenia przez organ 
powołujący i sąd do spraw karnych)

(2015/C 146/60)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) (przedstawiciele: S. Marquardt i M. Silva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, mocą której skarżący został odwołany ze służby bez obniżenia uprawnień 
emerytalnych ze skutkiem na dzień 1 lutego 2014 r. w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego po 
oskarżeniu przez organy krajowe skarżącego o nadużycia w związku z europejskimi przetargami publicznymi, fałszerstwo 
i wyłudzenie, pranie pieniędzy i korupcję.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 16 stycznia 2014 r. o wydaleniu DK ze służby 
bez obniżenia uprawnień emerytalnych.

2) Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez DK.

(1) Dz.U. C 184 z 16.6.2014 , s. 43.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 marca 2015 r. – Ribeiro Sinde 
Monteiro/ESDZ

(Sprawa F-51/14) (1)

(Służba publiczna — Personel ESDZ — Urzędnik — Awans — Artykuły 43 i 45 ust. 1 regulaminu 
pracowniczego — Porównanie osiągnieć wszystkich urzędników przedstawionych do awansu — Urzędnicy 

zaproponowani przez służby ESDZ i urzędnicy niezaproponowani — Uwzględnienie sprawozdań 
z oceny — Oceny wyłącznie literalne)

(2015/C 146/61)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Manuel Jaime Ribeiro Sinde Monteiro (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu 
Caldas, M. de Abreu Caldas i J.N. Louis, następnie adwokat J.N. Louis)
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Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) (przedstawiciele: S. Marquardt i M. Silva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieawansowania skarżącego do grupy zaszeregowania AST 3 
w postępowaniu w sprawie awansu (2013) i przyznania zadośćuczynienia za rzekomo doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji organu powołującego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 9 października 2013 r. 
w sprawie sporządzenia listy urzędników awansowanych w postępowaniu w sprawie awansu (2013) w zakresie, w jakim nie widnieje 
na niej nazwisko M. Ribeiry Sinde Monteiry.

2) W pozostałym zakresie postępowanie zostaje umorzone.

3) Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez M. Ribeirę Sinde 
Monteirę.

(1) Dz.U. C 292 z 1.9.2014, s. 62.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 24 marca 2015 r. – 
Maggiulli/Komisja

(Sprawa F-61/14) (1)

(Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie awansu (2013) — Decyzja o nieawansowaniu — 
Porównanie osiągnięć)

(2015/C 146/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carola Maggiulli (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 w postepowaniu 
w sprawie awansu (2013).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Carola Maggiulli pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 61.
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