
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 10 marca 2016 r. – Kozak/ 
Komisja

(Sprawa F-152/15)

(Służba publiczna — Konkurs otwarty EPSO/AD/293/14 — Decyzja komisji konkursowej 
o niedopuszczeniu kandydata do egzaminów etapu oceny zintegrowanej — Wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy — Nowa decyzja komisji konkursowej potwierdzająca jej pierwszą decyzję — 
Udzielenie przez EPSO odpowiedzi zawierającej uzasadnienie — Akt wyłącznie potwierdzający — Termin 

do wniesienia skargi — Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 81 regulaminu postępowania)

(2016/C 145/44)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Małgorzata Kozak (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: adwokat J. Łojkowska-Paprocka)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EPSO o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminów etapu oceny zintegrowanej 
w konkursie EPSO/AD/293/14.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Małgorzata Kozak pokrywa własne koszty.

Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-5/16)

(2016/C 145/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat O. Mader)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieprzekwalifikowaniu umowy skarżącego na umowę o pracę w charakterze 
członka personelu tymczasowego lub w alternatywnie odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie kwalifikacji umowy skarżącego oraz 
w razie potrzeby decyzji z dnia 13 października 2015 r. (R/513/15) oddalającej zażalenie skarżącego;

— Ewentualnie, zasądzenie od Komisji odszkodowania na rzecz skarżącego za szkodę poniesioną w związku 
z nieuwzględnieniem jego wniosku o przekwalifikowanie;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2016 r. – ZZ i in./ESDZ

(Sprawa F-6/16)

(2016/C 145/46)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci N. de Montigny i J.N. Louis)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności rozliczeń wynagrodzenia skarżących za marzec 2015 r. oraz za kolejne miesiące w zakresie, 
w jakim zastosowano w nich decyzję ESDZ w sprawie obniżenia dodatku ze względu na warunki życia z 15 % do 10 %.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że decyzja dyrektora generalnego ds. administracyjnych ESDZ z dnia 23 lutego 2015 r. nie znajduje 
zastosowania do skarżących;

— w rezultacie, stwierdzenie nieważności ich rozliczeń wynagrodzenia za marzec 2015 r. oraz za kolejne miesiące 
w zakresie, w jakim stosuje się w nich dodatek ze względu na warunki życia w wysokości 10 %;

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-7/16)

(2016/C 145/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: C. Mourato, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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