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— stwierdzenie nieważności decyzji komitetu konsultacyjnego
ds. powoływania Komisji Europejskiej z dnia 14 marca
2011 r. o przyjęciu oceny komisji preselekcyjnej co do
wyższych kwalifikacji czterech kandydatów, przekazanej
skarżącemu e-mailem z dnia 14 marca 2011 r.;
— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia
20 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia listy kandydatów,
którzy przeszli wstępną selekcję;
— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia
6 października 2011 r. w sprawie oddalenia zażalenia
złożonego w ramach administracyjnej drogi odwoławczej
na podstawie art. 90 regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich, wyszczególniającej powody wydania
decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w
sprawie przyjęcia listy kandydatów, którzy przeszli wstępną
selekcję;
— stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EMA z dnia 6
października 2011 r. w sprawie powołania dyrektora zarzą
dzającego EMA, zgodnie ze szczegółowymi zasadami okre
ślonymi w art. 91 ust. 4 regulaminu pracowniczego urzęd
ników Wspólnot Europejskich, na którą złożone zostało
zażalenie do organu powołującego zgodnie z art. 90 regu
laminu pracowniczego;
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art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego na odmowną
decyzję z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyznania mu
dodatku zagranicznego;
— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2012 r. — ZZ
przeciwko EBC
(Sprawa F-26/12)
(2012/C 184/47)
Język postępowania: angielski
Strony
Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)
Strona pozwana: Europejski Bank Centralny
Przedmiot i opis sporu

— zasądzenie słusznego naprawienia doznanej krzywdy;

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji EBC w sprawie
wniosku strony skarżącej o dostęp do dokumentów oraz
żądanie odszkodowania.

— obciążenie Komisji i EMA kosztami postępowania.

Żądania strony skarżącej

Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2012 r. — ZZ
przeciwko Komisji Europejskiej
(Sprawa F-6/12)
(2012/C 184/46)
Język postępowania: francuski
Strony

— Stwierdzenie nieważności odmownych decyzji EBC
w sprawie wniosków strony skarżącej o dostęp do doku
mentów, tj. decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r., którą
oddalono wniosek o dostęp do dokumentów, decyzji dyrek
tora generalnego z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz decyzji
Prezesa Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia
2011 r.;
— zasądzenie od EBC zadośćuczynienia, oszacowanego ex
aequo et bono na 10 000 EUR za doznaną krzywdę;
— obciążenie EBC kosztami postępowania.

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Dony)
Strona pozwana: Komisja Europejska

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2012 r. — ZZ
przeciwko Komisji

Przedmiot i opis sporu

(Sprawa F-27/12)

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie negatyw
nego rozpatrzenia zażalenia skarżącego na odmowną decyzję w
sprawie przyznania mu dodatku zagranicznego.

(2012/C 184/48)

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z
dnia 11 października 2011 r. w sprawie negatywnego
rozpatrzenia zażalenia skarżącego złożonego na podstawie

Język postępowania: włoski
Strony
Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Ferlin)
Strona pozwana: Komisja Europejska

