
Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko EASA 

(Sprawa F-81/11) 

(2011/C 340/84) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel B.-H. Vincent, adwokat) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego, z 
urzędu, na stanowisko niekierownicze w interesie służby, w 
następstwie niekorzystnego sprawozdania z oceny, a także 
żądanie zasądzenia na rzecz skarżącego określonej kwoty 
tytułem zadośćuczynienia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora naczelnego z 
dnia 17 grudnia 2010 r. o przeniesieniu skarżącego, z 
urzędu, „na stanowisko niekierownicze w interesie służby”, 
w następstwie niekorzystnego sprawozdania z oceny; 

— zasądzenie od EASA na rzecz skarżącego kwoty określonej 
ex aequo et bono na 350 000 euro, jako zadośćuczynienie 
za krzywdę moralną i zawodową, z ustawowymi odsetkami 
od dnia wymagalności tej kwoty; 

— obciążenie EASA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2011 r. — ZZ i in. 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-82/11) 

(2011/C 340/85) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i inni (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia niezgodności z prawem wyborów komi
tetu pracowniczego Parlamentu i niepodjęcia przez Parlament 
Europejski działań wobec różnych uchybień, które miały 
miejsce podczas postępowania wyborczego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie niezgodności z prawem wyborów komitetu 
pracowniczego Parlamentu Europejskiego, które odbywały 
się od dnia 27 października do dnia 24 listopada 2010 r.; 

— stwierdzenie niezgodności z prawem niepodjęcia przez 
Parlament Europejski działań wobec różnych uchybień, 
które miały miejsce podczas postępowania wyborczego; 

— stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji z dnia 20 
maja 2011 r. sekretarza generalnego Parlamentu o odda
leniu zażalenia z dnia 20 stycznia 2011 r. wniesionego 
przez skarżących mającego na celu uchylenie wyników 
wyborów komitetu pracowniczego ogłoszonych w dniu 19 
listopada 2010 r. oraz wyników ogłoszonych w dniach 23 i 
24 listopada i w dniu 10 grudnia 2010 r., a także organi
zację nowych wyborów lub przynajmniej drugiej tury głoso
wania; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-83/11) 

(2011/C 340/86) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Blot i C. 
Bernard-Glanz, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/ 
AST/112/10 — Asystenci (Ast 3) o niedopuszczeniu skarżącej 
do testów oceniających. 

Żądania strony skarżącej 

— Tytułem żądania głównego: 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 maja 2011 r. 
odmawiającej skarżącej udziału w testach oceniających 
konkursu EPSO/AST/112/10 — asystenci w stopniu 
AST3; 

— w konsekwencji orzeczenie, że należy ponownie włączyć 
skarżącą w proces rekrutacji uruchomiony w drodze 
tego konkursu, w razie potrzeby poprzez zorganizo
wanie nowych testów oceniających.
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— tytułem żądania subsydiarnego, na wypadek nieuwzględ
nienia żądania głównego, quod non, zasądzenie od strony 
pozwanej kwoty tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro 
tytułem naprawienia szkody — z ustawowymi odsetkami o 
daty wyroku w niniejszej sprawie; 

— w każdym razie zasądzenie od strony pozwanej kwoty 
tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro tytułem zadośću
czynienia — z ustawowymi odsetkami o daty wyroku w 
niniejszej sprawie; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2011 r. — ZZ i in. 
przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości 

(Sprawa F-84/11) 

(2011/C 340/87) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. 
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal adwokaci) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości 
oddalającej wniosek skarżących o przyznanie dodatku za służbę 
zmianową przewidzianego w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze 
rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z 
dnia 9 lutego 1976 r. określającego kategorie urzędników 
uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową 
oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz. U. L 38, s. 1) 
oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego 
oddalającej zażalenie skarżących z dnia 17 stycznia 2011 
r. mające na celu po pierwsze przyznanie dodatku za służbę 
zmianową przewidzianego w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze 
rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 
z dnia 9 lutego 1976 r., ostatnio zmienionego 
rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1873/2006 z 
dnia 11 grudnia 2006 r. oraz po drugie przyznanie odszko
dowania z tytułu szkody wynikającej z braku odpowiedzi 
AIPN na pierwszy i drugi wniosek w terminie przewi
dzianym w regulaminie pracowniczym oraz z braku wska
zania trybu zaskarżenia w wyraźnej odpowiedzi odmownej, 
skutkującym utratą możliwości powodzenia przed sądem; 

— zasądzenie od Trybunału Sprawiedliwości na rzecz każdego 
ze skarżących kwoty 10 700,76 euro tytułem naprawienia 
szkody materialnej oraz kwoty 300 euro tytułem zadośću
czynienia; 

— obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-85/11) 

(2011/C 340/88) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, 
S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marcha) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieawansowaniu 
skarżącej do grupy zaszeregowania AST 5 od dnia 1 marca 
2009 r. w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 
2009. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieawansowaniu 
skarżącej do grupy zaszeregowania AST 5 od dnia 1 marca 
2009 r. w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 
2009; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komitetowi Regionów 

(Sprawa F-86/11) 

(2011/C 340/89) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: L. Levi, adwokat) 

Strona pozwana: Komitet Regionów 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej uznania zawo
dowego charakteru inwalidztwa skarżącego w rozumieniu art. 
78 ust. 5 regulaminu pracowniczego.
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