
Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieumieszczenia nazwiska skarżącego na liście urzędników 
przedstawionych do awansu do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu (2014).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 127 z 20.4.2015, s. 41.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 lipca 2015 r. – De Esteban 
Alonso/Komisja

(Sprawa F-35/15) (1)

(Służba publiczna — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Wniosek o udzielenie wsparcia — 
Postępowanie karne przed sądem krajowym — Powództwo adhezyjne wniesione przez Komisję — Skarga 

oczywiście bezzasadna)

(2015/C 279/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francja) (przedstawiciel: adwokat C. Huglo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku o udzielenie wsparcia złożonego przez 
skarżącego, gdy został on oskarżony o sprzeniewierzenie należących do budżetu wspólnotowego środków.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

2) Fernando De Esteban Alonso pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 146 z 4.5.2015, s. 52.

Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 lipca 2015 r. – Wolff/ESDZ

(Sprawa F-94/15 R)

(Służba publiczna — Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Wybory do komitetu pracowniczego — Pilny charakter — Brak — Wyważenie wchodzących 

w grę interesów)

(2015/C 279/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Oren Wolff (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)
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Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) (przedstawiciele: G. J. Van Hegelsom, S. Marquardt 
i E. Chaboureau, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej sprzeciw skarżącego wobec wyników wyborów do komitetu 
pracowniczego ESDZ.

Sentencja

1) Złożony przez O. Wolffa wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-72/15)

(2015/C 279/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych strony skarżącej do systemu emerytalnego 
Unii, która stosuje nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego 
z dnia 3 marca 2011 r.

Żądania strony skarżącej

— orzeczenie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego 
jest niezgodny z prawem, a zatem nie podlega stosowaniu;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 maja 2014 r., zaakceptowanej w dniu 11 lipca 2014 r., w sprawie obliczenia 
dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, nabytych przez stronę skarżącą przed rozpoczęciem służby, 
w ramach ich przeniesienia do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej na podstawie ogólnych przepisów 
wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-74/15)

(2015/C 279/71)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: M. Velardo, avvocato)
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