
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 3 czerwca 2015 r. – Gross/ESDZ

(Sprawa F-78/14) (1)

(Służba publiczna — Personel EZDZ — Urzędnicy — Awans — Artykuły 43 i 45 ust. 1 regulaminu 
pracowniczego — Porównanie osiągnięć wszystkich uprawnionych do ubiegania się o awans urzędników — 

Urzędnicy przedstawieni do awansu przez służby EZDZ i urzędnicy nieprzedstawieni przez nie — 
Uwzględnienie sprawozdań z oceny — Wyłącznie dosłowne oceny)

(2015/C 228/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philipp Oliver Gross (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, M. de 
Abreu Caldas i J.N. Louis, następnie adwokat J.N. Louis)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania skarżącym awansu do kolejnej grupy zaszeregowania 
w ramach postępowania w sprawie awansu (2013) w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ).

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 lista ta nie 
zawiera nazwiska P.O. Grossa.

2. Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez P.O. Grossa.

(1) Dz.U. C 388 z 3.11.2014, s. 31.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego izba) z dnia 3 czerwca 2015 r. 
– Bedin/Komisja

(Sprawa F-128/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Funkcje 
i uprawnienia odpowiednio komisji dyscyplinarnej i organu powołującego — Ocena rzeczywistego 

wystąpienia zarzucanych czynów)

(2015/C 228/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej 
w postaci wstrzymania awansu na wyższy stopień na okres 12 miesięcy.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Luc Bedin pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 34 z 2.2.2015, s. 51.

C 228/28 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.7.2015


