
— Stwierdzenie nieważności decyzji kierownika wydziału komisji do spraw naboru EPSO z dnia 17 września 2015 r., 
informującej skarżąca o oddaleniu jej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzymującej w mocy decyzję z dnia 
18 lutego 2015 r.;

— Stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, wyraźnej odpowiedzi o oddaleniu zażalenia z dnia 12 maja 2016 r.;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2016 r. – ZZ/EBI

(Sprawa F-45/16)

(2016/C 371/36)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat B. Maréchal)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Przedmiot i opis sporu

Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę majątkową i krzywdę, jakich miał doznać skarżący w związku 
z uznaniem jego całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, mającej jego zdaniem podłoże zawodowe.

Żądania strony skarżącej

— naprawienie szkody doznanej przez skarżącego, ewentualnie jej części w przypadku gdyby spółka AXA BELGIUM, 
ubezpieczyciel EBI, wypłacił mu częściowe odszkodowanie;

— zasądzenie kwoty 150 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

— zasądzenie zwrotu przyszłych kosztów leczenia i wsparcia psychologicznego związanych z problemami zdrowotnymi, 
których skarżący doświadczył wskutek znacznego stresu i które nie zostały mu zwrócone przez system ubezpieczenia 
chorobowego EBI;

— zasądzenie zwrotu dotychczasowych kosztów leczenia i wsparcia psychologicznego związanych z problemami 
zdrowotnymi, których skarżący doświadczył wskutek znacznego stresu i które nie zostały mu zwrócone przez system 
ubezpieczenia chorobowego EBI;

— zasądzenie zwrotu kosztów poniesionych przez skarżącego w niniejszym postępowaniu, szacowanych na kwotę 
30 000 EUR.

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-46/16)

(2016/C 371/37)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji dotyczącej wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, w zakresie, 
w jakim Komisja odmówiła w niej zatrudnienia skarżącej jako urzędnika na stanowisku, na które Komisja już wcześniej 
odmówiła jej zatrudnienia i które było przedmiotem decyzji, której nieważność stwierdzono we wspomnianym wyroku.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 27 października 2015 r., w której DG ds. Zasobów Ludzkich Komisji 
Europejskiej przyjęła środki wykonawcze do wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 października 2015 r., 
F-119/14 FE/Komisja;

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 19 maja 2016 r., w której organ ten oddalił zażalenie 
skarżącej na wspomnianą wyżej decyzję;

— nakazanie stronie pozwanej zapłaty 25 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, przy czym kwota ta została 
określona tymczasowo;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-47/16)

(2016/C 371/38)

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 w sprawie nieujęcia nazwiska skarżącego na liście urzędników awansowanych w ramach 
postępowania w sprawie awansu (2015).

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego w ramach postępowania 
w sprawie awansu (2015).

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-48/16)

(2016/C 371/39)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J. Abiks)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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