
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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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej liczbę lat służby zaliczonych w systemie emerytalnym Unii w następstwie 
wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych oraz żądanie naprawienia szkody poniesionej przez stronę skarżącą ze 
względu na nieprzestrzeganie przez stronę pozwaną rozsądnego terminu rozpatrzenia tego wniosku.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 6 listopada 2015 r., w której organ powołujący rozstrzygnął ostatecznie 
w sprawie ustalenia kwoty podlegającej przeniesieniu do systemu emerytalnego Unii w wysokości 135 955,38 EUR 
zamiast w wysokości 155 237,25 EUR;

— nakazanie stronie pozwanej pokrycia szkody w wysokości 10 739,28 EUR poniesionej przez stronę skarżącą 
w następstwie naruszenia zasady dobrej administracji przez służby Komisji;

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną stronie skarżącej w następstwie wydania 
zaskarżonej ostatecznej decyzji, w wysokości przynajmniej 1 000 EUR, według uznania Sądu;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 sierpnia 2016 r. – Roest/Komisja

(Sprawa F-85/12) (1)

(2016/C 371/40)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 295 z 29.9.2012, s. 35.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 sierpnia 2016 r. – McMichael/Komisja

(Sprawa F-18/13) (1)

(2016/C 371/41)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 114 z 20.4.2013, s. 47.
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