
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez AV.

(1) Dz.U. C 406 z 7.12.2015, s. 46.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – De Nicola/EBI

(Sprawa F-100/15) (1)

(Służba publiczna — Personel EBI — Ocena — Sprawozdanie z oceny za 2013 r. — Decyzja komisji 
odwoławczej)

(2016/C 364/38)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo adwokaci L. Isola i G. Isola, następnie 
adwokat G. Ferabecoli)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: początkowo G. Nuvoli i J.P. Minnaert, pełnomocnicy, 
i adwokat A. Dal Ferro, następnie G. Nuvoli i G. Faedo, pełnomocnicy, i adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2013, a po drugie, późniejszych 
związanych z tym decyzji EBI, takich jak decyzja o nieprzyznaniu do grupy D, a także żądanie naprawienia szkody 
i krzywdy.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Carlo De Nicola pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejski Bank Inwestycyjny.

(1) Dz.U. C 414 z 14.12.2015, s. 41.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Michel-Deberghes/ 
Komisja

(Sprawa F-104/15) (1)

(Służba publiczna — Renta rodzinna — Artykuły 18 i 20 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — 
Żyjący małżonek byłego urzędnika — Kwalifikowanie się — Drugie małżeństwo — Równe traktowanie 

urzędników)

(2016/C 364/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Martine Michel-Deberghes (Aire-sur-l'Adour, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Moyse)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara, A.C. Simon i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i E. Tavena, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu stronie skarżącej renty rodzinnej.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji odmownej Komisji Europejskiej z dnia 24 września 2014 r. w przedmiocie uwzględnienia wniosku 
Martine Michel-Deberghes o przyznanie renty rodzinnej po jej zmarłym mężu, byłym urzędniku pobierającym emeryturę.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Martine Michel-Deberghes.

3) Parlament Europejski pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 302 z 14.9.2015, s. 71.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 20 lipca 2016 r. – HL/ 
Komisja

(Sprawa F-112/15) (1)

[Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 45 regulaminu pracowniczego — Postępowanie w sprawie 
awansu (2014) — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Lista urzędników 
przedstawionych do awansu przez dyrektorów generalnych i kierowników służb — Pominięcie nazwiska 

skarżącego — Możliwość zakwestionowania listy urzędników przedstawionych do awansu przed wspólnym 
komitetem ds. awansów — Porównanie osiągnięć urzędników mogących ubiegać się o awans — Opinie 

wydawane przez wspólny organ — Obowiązek uzasadnienia]

(2016/C 364/40)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: HL (przedstawiciel: adwokat R. Rata)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser, G. Berscheid i A.-A. Gilly, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego w sprawie nieujęcia nazwiska skarżącego na liście 
urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu (2014).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) HL pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 320 z 28.9.2015, s. 55.
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