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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 17 lutego
2011 r. oddalającej w sposób wyraźny wniesione przezeń
zażalenie;
— zasądzenie na rzecz skarżącego potrąconych kwot wraz z
odsetkami;

C 252/57

Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego, na
mocy której przyznano skarżącemu jedynie 2 punkty awansu w
ramach postępowania w sprawie oceny za 2004 r., w którym
został on oddelegowany do Europejskiego Trybunału Obra
chunkowego.

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
Żądania strony skarżącej
Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2011 r. — ZZ
przeciwko Komisji Europejskiej
(Sprawa F-64/11)

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 19
lipca 2010 r. o nieprzyznaniu skarżącemu trzech punktów
awansu w ramach oceny za 2004 r. oraz stwierdzenie
nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 28 kwietnia
2011 r., na mocy której zażalenie skarżącego na decyzję z
dnia 19 lipca 2010 r. zostało oddalone;

(2011/C 252/126)
Język postępowania: angielski
Strony

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za
krzywdę poniesioną przez skarżącego w wysokości ustalonej
przez Sąd do spraw Służby Publicznej;

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Crosby i S.
Santoro)
— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
Strona pozwana: Komisja Europejska
Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o jedno
stronnym wycofaniu oferty zatrudnienia skierowanej do strony
skarżącej, pomimo faktu, że strona skarżąca przyjęła już tę
ofertę.
Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 marca 2011 r., w
której Komisja oddaliła złożone przez stronę skarżącą w
procedurze wewnętrznej zażalenie na decyzję Komisji HR
B2 (2010) 662634 z dnia 5 października 2010 r.;
— zasądzenie odszkodowania za poniesioną przez stronę
skarżącą szkodę, w tym utraconego wynagrodzenia i
dodatków;

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia
izba) z dnia 11 stycznia 2011 r. — Dekker przeciwko
Europolowi
(Sprawa F-87/09) (1)
(2011/C 252/128)
Język postępowania: niderlandzki
Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie
zawarcia przez strony ugody.
(1) Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 80.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2011 r. — ZZ przeciwko
Parlamentowi
(Sprawa F-65/11)
(2011/C 252/127)
Język postępowania: niemiecki
Strony
Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat O. Mader)
Strona pozwana: Parlament Europejski

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia
izba) z dnia 12 lipca 2011 r. — Hidalgo przeciwko
Parlamentowi
(Sprawa F-70/10) (1)
(2011/C 252/129)
Język postępowania: francuski
Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.
(1) Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 75.

