
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – AQ/Komisja

(Sprawa F-57/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Rozporządzenie nr 45/2001 — Przetwarzanie danych osobowych 
uzyskanych w celach prywatnych — Dochodzenie administracyjne — Postępowanie dyscyplinarne — 

prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Kara dyscyplinarna — Proporcjonalność)

(2015/C 398/92)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AQ (przedstawiciele: początkowo adwokat L. Massaux, a następnie adwokat H. Mignard)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary dyscyplinarnej nagany w wyniku dochodzenia dyscyplinarnego 
oraz żądnie odszkodowawcze.

Sentencja wyroku

1) Odwołanie zostaje oddalone.

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

(1) Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 60.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – 
Arsène/Komisja

(Sprawa F-89/14) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 
lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Dziesięcioletni okres odniesienia — Rozpoczęcie 

biegu terminu — Neutralizacja okresów pracy świadczonej na rzecz organizacji międzynarodowej — 
Analogiczne zastosowanie przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — 

Zwykłe miejsce zamieszkania poza państwem zatrudnienia przed podjęciem pracy w organizacji 
międzynarodowej — Artykuł 81 regulaminu pracowniczego — Skarga oczywiście bezzasadna)

(2015/C 398/93)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Lucia Arsène (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i T. S. Bohr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania dodatku zagranicznego i żądanie jego 
zasądzenia, wraz z odsetkami, od chwili podjęcia pracy przez skarżącą.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna.

2) Maria Lucia Arsène pokrywa własne koszty postepowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 62.

Skarga wniesiona w dniu 21 września 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-123/15)

(2015/C 398/94)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/293/14 w sprawie nieprzyznania skarżącemu 
liczby punktów wystarczającej do dopuszczenia do etapu oceny zintegrowanej.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 czerwca 2015 r., na mocy której komisja konkursowa konkursu EPSO/AD/ 
293/14 nie dopuściła skarżącego do egzaminów na etapie oceny zintegrowanej w ramach postępowania w sprawie 
naboru;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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