
Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wezwań wystosowanych do 
strony skarżącej R/18/16 i R/19/16 oraz decyzji, które one podważają, dotyczących roku szkolnego 2014/15;

— pomocniczo, uchylenie decyzji strony pozwanej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wezwań wystosowanych do strony 
skarżącej R/18/16 i R/19/16 oraz decyzji, które one podważają, dotyczących roku szkolnego 2014/15;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony skarżącej kwot niesłusznie potrąconych w oparciu o tę decyzję;

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2016 r. – ZZ/EBI

(Sprawa F-42/16)

(2016/C 371/33)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Wniosek odszkodowawczy, złożony przez skarżącego celem naprawienia szkody, jaką w swej ocenie ponosi od listopada 
2013 r.

Żądania strony skarżącej

— Zasądzenie od EBI na rzecz skarżącego kwoty równej jego ośmiokrotnemu wynagrodzeniu rocznemu na podstawie art. 
33a regulaminu pracowniczego i art. 9.1.1 przepisów administracyjnych obowiązujących personel;

— Stwierdzenie nieważności decyzji EBI z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie zamknięcia konta skarżącego RCVP ze 
skutkiem od dnia 28 lutego 2015 r. oraz zasądzenie od EBI na rzecz skarżącego:

— kwoty odpowiadającej wpłatom, jakich EBI w dalszym ciągu dokonywałby na konto RCVP skarżącego (3 % 
rocznego wynagrodzenia skarżącego), gdyby EBI nie zamknął jego konta, liczonej od dnia 28 lutego 2015 r. do dnia 
faktycznego ponownego otwarcia konta RCVP skarżącego;

— odsetek, które generowałby kapitał na koncie RCVP skarżącego, gdyby jego konto RCVP nie zostało zamknięte 
w dniu 28 lutego 2015 r. i gdyby skarżący i EBI mogli w dalszym ciągu dokonywać wzajemnych płatności do 
wysokości 3 % rocznego wynagrodzenia skarżącego, do dnia faktycznego ponownego otwarcia konta RCVP 
skarżącego;
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— zasądzenie od EBI na rzecz skarżącego

— obciążenie EBI kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-43/16)

(2016/C 371/34)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Cornacchia)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o wykluczeniu skarżącego z konkursu EPSO/AST-SC/03/15 ze względu na to, że nie 
poinformował EPSO o powiązaniach rodzinnych z jednym z członków komisji konkursowej.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego komisji konkursu EPSO/AST-SC/03/15 z dnia 19 maja 2016 r., 
wydanej w odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesiony przez skarżącego w dniu 5 listopada 
2015 r., potwierdzającej decyzję o wykluczeniu go z konkursu, w także w odpowiednim razie decyzji o oddaleniu 
zażalenia i pierwotnej decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-44/16)

(2016/C 371/35)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO/AST-SC/01/14 w sprawie nieumieszczenia nazwiska skarżącej 
na liście rezerwy kadrowej wspomnianego konkursu ze względu na fakt, że nie spełnia ona warunków dotyczących 
dyplomu i doświadczenia zawodowego, które są wymagane do dopuszczenia do tego konkursu.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji kierownika wydziału komisji do spraw naboru EPSO z dnia 18 lutego 2015 r., 
informującej skarżącą, że jej kandydatura na stanowisko sekretarki (nr EPSO/ASTSC/01/14) została odrzucona ze 
względu na fakt, że skarżąca nie posiada dyplomu ani doświadczenia zawodowego umożliwiających jej udział we 
wspomnianym konkursie;
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