
Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 178 z 1.6.2015, s. 29.

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – ZZ i ZZ/Komisja

(Sprawa F-81/15)

(2015/C 262/57)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck, A. Guillerme)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 45 i załącznika I do regulaminu pracowniczego urzędników i stwierdzenie 
nieważności decyzji organu powołującego o nieumieszczeniu skarżących na liście urzędników awansowanych do grupy 
zaszeregowania AST10 w ramach corocznego postępowania w sprawie awansu (2014).

Żądania strony skarżącej

— tytułem głównym: stwierdzenie niezgodności z prawem art. 45 regulaminu pracowniczego i załącznika I do regulaminu 
pracowniczego, a także dotyczących ich przepisów przejściowych;

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 14 listopada 2014 r. o nieumieszczeniu skarżących na 
liście urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST10 w ramach corocznego postępowania w sprawie 
awansu (2014), o którym mowa w art. 45 regulaminu pracowniczego;

— obciążenie Komisj kosztami postępowania;

— pomocniczo: stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 14 listopada 2014 r. o nieumieszczeniu 
skarżących na liście urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST10 w ramach corocznego postępowania 
w sprawie awansu (2014), o którym mowa w art. 45 regulaminu pracowniczego;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2015 r. – ZZ i in./Komisja

(Sprawa F-85/15)

(2015/C 262/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niedopuszczeniu skarżących do etapu oceny w ramach konkursu EPSO/AD/204/10 po 
wznowieniu tego konkursu przez EPSO w rezultacie stwierdzenia nieważności przez Sąd do spraw Służby Publicznej 
pierwotnej decyzji o niedopuszczeniu skarżących do etapu oceny w ramach tego konkursu, a także żądanie odszkodowania 
i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy, jakich mieli doznać skarżący.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/204/10 z dnia 25 lipca 2014 r. skierowanej 
do każdego ze skarżących;

— zasądzenie na rzecz każdego ze skarżących kwoty 1 000 EUR tytułem wstępnego zadośćuczynienia oraz kwoty 
227 899,50 EUR tytułem wstępnego odszkodowania;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-87/15)

(2015/C 262/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, A. Tymen)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu przyznania statusu choroby ciężkiej chorobie córki skarżącego 
i zadośćuczynienie krzywdzie oraz naprawienie szkody

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 sierpnia 2014 r. biura ds. rozliczeń w Brukseli, odmawiającej przedłużenia 
przyznania statusu choroby ciężkiej chorobie córki skarżącego;

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 5 marca 2015 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 
24 listopada 2014 r.;

— zasądzenie zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz skarżącego;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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