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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 11 grudnia 2013 r. — Balionyte-Merle przeciwko
Komisji
(Sprawa F-113/12) (1)
(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o
konkursie EPSO/AD/204/10 — Nieumieszczenie na liście
rezerwy kadrowej — Ocena kompetencji ogólnych kandydatów
— Ocena na podstawie osiągnięć kandydatów podczas egza
minów przeprowadzonych na etapie oceny zintegrowanej —
Spójność między oceną wyrażoną liczbowo i komentarzami
umieszczonymi w paszporcie kompetencji)
(2014/C 71/65)
Język postępowania: angielski
Strony

8.3.2014

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.
Bauer i A. Bisch)

Przedmiot sprawy
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady o zwolnieniu
skarżącego i żądanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia

Sentencja wyroku
1) Skarga zostaje oddalona.

2) B. Arguelles Arias pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony
kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

Strona skarżąca: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgia)
(przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i
M.G. Gattinara, pełnomocnicy)

(1) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 72.

Przedmiot sprawy
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej
o nieumieszczeniu skarżącej na liście rezerwy kadrowej
konkursu EPSO/AD/204/10 i żądanie stwierdzenia nieważności
decyzji oddalającej zażalenie.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 5 grudnia 2013 r. — Birkhoff przeciwko
Komisji
(Sprawa F-60/09 DEP)

Sentencja wyroku
1) Skarga zostaje oddalona.
2) V. Balionyte-Merle pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione
przez Komisję Europejską.

(Służba publiczna — Postępowanie — Ustalenie kosztów —
Umorzenie postępowania)
(2014/C 71/67)
Język postępowania: włoski

(1) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 710.

Strony
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 21 listopada 2013 r. — Arguelles Arias przeciwko
Radzie Unii Europejskiej
(Sprawa F-122/12) (1)
(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego —
Umowa na czas nieokreślony — Wypowiedzenie —
Zajmowane stanowisko wymagające posiadania zaświadczenia
o pozytywnym przejściu postępowania sprawdzającego —
Odmowa wydania zaświadczenia przez krajowy organ ds.
bezpieczeństwa — Odmienna decyzja organu odwoławczego
— Rozstrzygnięcie krajowego organu ds. bezpieczeństwa i
organu odwoławczego niewiążące organu upoważnionego do
zawierania umów zatrudnienia)
(2014/C 71/66)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat J. Lecuyer)

Strona skarżąca: Gerhard Birkhoff (Isny, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat C. Inzillo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i
B. Eggers, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal
Ferra)

Sentencja postanowienia
1) Postępowanie w przedmiocie żądania ustalenia kosztów w sprawie
F-60/09 DEP Birkhoff przeciwko Komisji zostaje umorzone.

2) Każda strona pokrywa własne koszty poniesione w niniejszym
postępowaniu w przedmiocie ustalenia kosztów.

