
Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 listopada 2015 r., 
mocą której zostały odrzucone zażalenia administracyjne skarżącego;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 kwietnia 2015 r., którą nie dopuszczono skarżącego do rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz decyzji z dnia 16 lipca 2015 r. o mianowaniu B.G. na stanowisko sekretarza generalnego biura 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

— zasądzenie od Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz skarżącego kwoty 112 472,64 EUR tytułem 
naprawienia poniesionej przez niego szkody;

— zasądzenie od Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz skarżącego kwoty 30 000 (trzydziestu tysięcy) 
EUR tytułem naprawienia doznanej przez niego krzywdy;

— obciążenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich całością kosztów skarżącego.

Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2016 r. – ZZ/ESDZ

(Sprawa F-15/16)

(2016/C 191/75)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie zezwolenia skarżącemu na publikację artykułu w braku dokonania 
zmian w przedstawionym tekście.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i w razie konieczności decyzji oddalającej zażalenie.

— Obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2016 r. – ZZ/EUIPO

(Sprawa F-16/16)

(2016/C 191/76)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu nazwiska skarżącej na liście urzędników awansowanych w ramach 
postępowania w sprawie awansu 2015

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 lipca 2015 r., w której strona pozwana odmówiła awansowania skarżącej 
do wyższej grupy zaszeregowania (AST 8) w ramach prowadzonego przez stronę pozwaną postępowania w sprawie 
awansu 2015, poprzez nieumieszczenie nazwiska skarżącej na liście urzędników awansowanych w ramach 
postępowania w sprawie awansu 2015, opublikowanej w dniu 24 lipca 2015 r.;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-17/16)

(2016/C 191/77)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), o nieuwzględnieniu złożonego po terminie 
wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji o niedopuszczeniu skarżącego do następnego etapu konkursu otwartego EPSO/ 
AST-SC/03/15 – 3, oraz stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o nieuwzględnieniu tego wniosku.

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi do Sądu o:

— Stwierdzenie nieważności doręczonej mailem decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), z dnia 17 sierpnia 
2015 r. o nieuwzględnieniu złożonego w dniu 13 sierpnia 2015 r. wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji wydanej 
przez komisję konkursową konkursu otwartego EPSO/AST-SC/03/15 – 3 o niedopuszczeniu skarżącego do następnego 
etapu tego konkursu;

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AST-SC/03/15 – 3 
o nieuwzględnieniu wniosku skarżącego z dnia 13 sierpnia 2015 r. o ponowne rozpatrzenie decyzji o niedopuszczeniu 
skarżącego do następnego etapu tego konkursu;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. – Hill i in./Komisja

(Sprawa F-29/12) (1)

(2016/C 191/78)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 31.
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