
Wyrok Sądu z dnia 19 lipca 2017 r. – Dessi/EBI

(Sprawa T-510/16) (1)

(Służba publiczna — Personel EBI — Ocena — Awans — Postępowanie w sprawie oceny i w sprawie 
awansu za 2012 r. — Decyzja komisji odwoławczej — Zakres kontroli — Przedstawiciele personelu — 

Dyskryminacja)

(2017/C 283/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nathalie Dessi (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo adwokaci A. Senes i L. Payot, 
następnie adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (przedstawiciele: początkowo C. Gómez de la Cruz i E. Raimond, 
następnie E. Raimond i G. Faedo, a ostatecznie G. Faedo i K. Carr, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot

Oparty na art. 270 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej EBI z dnia 23 października 
2013 r., którą to decyzją oddalono wniosek strony skarżącej o poddanie jej ponownej ocenie i sporządzenie nowego 
sprawozdania z oceny za rok 2012 r., w którym strona skarżąca kwestionuje okoliczność, że w aktualnym sprawozdaniu 
prezesowi EBI nie zostało zarekomendowane awansowanie jej z grupy zaszeregowania F do grupy zaszeregowania E.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z dnia 23 października 2013 r., 
którą to decyzją oddalono wniosek Nathalie Dessi o poddanie jej ponownej ocenie i sporządzenie nowego sprawozdania z oceny za rok 
2012 r., w którym kwestionuje ona okoliczność, że w aktualnym sprawozdaniu prezesowi EBI nie zostało zarekomendowane 
awansowanie jej z grupy zaszeregowania F do grupy zaszeregowania E.

2) EBI pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 85 z 22.3.2014 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-8/14, 
a następnie przekazana Sądowi Unii Europejskiej w dniu 1 września 2016 r.).

Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2017 r. – OZ/EBI

(Sprawa T-607/16) (1)

(Służba publiczna — Personel EBI — Molestowanie seksualne — Dochodzenie — Sprawozdanie komisji 
dochodzeniowej — Decyzja prezesa EBI o nienadawaniu dalszego biegu postępowaniu w sprawie skargi — 

Brak bezprawnego działania EBI — Odpowiedzialność)

(2017/C 283/69)

Język postępowania: angielski

Strony

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

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (przedstawiciele: T. Gilliams, E. Raimond i G. Faedo, pełnomocnicy, 
wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie stwierdzenia, po pierwsze, nieważności sprawozdania komisji dochodzeniowej EBI z dnia 
14 września 2015 r. oraz decyzji prezesa EBI z dnia 16 października 2015 r. o nienadawaniu dalszego biegu postępowaniu 
w sprawie skargi dotyczącej molestowania seksualnego, oraz po drugie, zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę doznaną 
przez skarżącą w związku z tym sprawozdaniem oraz tą decyzją.
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