
— zasądzenie od Komitetu Regionów na rzecz skarżącego 
kwoty 15 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę 
doznaną ze względu na błędy i zaniedbania popełnione 
przez Komitet Regionów w toku różnych postępowań admi
nistracyjnych i dyscyplinarnych; 

— zasądzenie od Komitetu Regionów na rzecz skarżącego 
kwoty 41 888,68 EUR tytułem odszkodowania za szkodę 
poniesioną ze względu na wymuszone i przedwczesne odej 
ście na emeryturę; 

— zasądzenie od Komitetu Regionów zapłaty odsetek za 
zwłokę od wyżej wymienionych kwot według stopy Euro
pejskiego Banku Centralnego powiększonej o 2 punkty; 

— obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko EKES 

(Sprawa F-92/11) 

(2011/C 347/86) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji EKES w przed
miocie wniosku skarżącej o przyznanie, że popełnione zostały 
w stosunku do niej uchybienia w związku z nieudzieleniem jej 
wsparcia i naruszeniem obowiązku staranności, jak również o 
podjęcie działań mających na celu publiczne wykazanie jej 
osiągnięć i kwalifikacji oraz żądanie zadośćuczynienia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 czerwca 2011 r. 
sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Ekono
miczno-Społecznego (organ powołujący EKES) w sprawie 
oddalenia zażalenia skarżącej w przedmiocie przyznania, 
ze zostały popełnione w stosunku do niej uchybienia w 
związku z nieudzieleniem jej wsparcia i naruszeniem 
obowiązku staranności, jak również w przedmiocie podjęcia 
działań mających na celu publiczne wykazanie jej osiągnięć i 
kwalifikacji zawodowych, w szczególności jej zdolności do 
kierowania jednostką organizacyjną i do zarządzania zaso
bami ludzkimi i finansowymi tej jednostki; 

— zasądzenie od EKES wypłaty kwoty 15 000 EUR tytułem 
zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z naruszenia 
obowiązku staranności organu powołującego; 

— obciążenie EKES kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-93/11) 

(2011/C 347/87) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. 
Blot,) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego komisji 
konkursu EPSO/AST/111/10 (AST 1) o niedopuszczeniu 
skarżącego do testów oceniających 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 czerwca 2011 r. 
odmawiającej skarżącemu prawa do uczestniczenia w 
testach oceniających konkursu EPSO/AST/111/10 — sekre
tarki w stopniu AST 1; 

— w konsekwencji orzeczenie, że należy ponownie włączyć 
skarżącego w proces rekrutacji uruchomiony w drodze 
tego konkursu, w razie potrzeby poprzez zorganizowanie 
nowych testów oceniających; 

— w każdym razie, zażądanie od EPSO ujawnienia będących w 
jego posiadaniu informacji dotyczących rezultatów 
osiągniętych przez wszystkich kandydatów w teście d) 

— subsydiarnie, na wypadek nieuwzględnienia żądania głów
nego, zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty tymczasowo 
oszacowanej na 50 000 euro; 

— w każdym razie zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty 
tymczasowo oszacowanej na 50 000 euro tytułem zadośću
czynienia; 

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-95/11) 

(2011/C 347/88) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Thieltgen) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EBI w 
sprawie zmiany warunków wykonywania obowiązków przez 
skarżącą jak i zmiany charakteru tych obowiązków oraz żądanie 
odszkodowania. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EBI w 
sprawie zmiany warunków wykonywania obowiązków 
przez skarżącą jak i zmiany charakteru tych obowiązków; 

— nakazanie EBI przeniesienia skarżącej na stanowisko zgodne 
z jej zaszeregowaniem; 

— stwierdzenie istnienia niezgodnego z prawem zachowania, 
jakie można przypisać EBI; 

— ustalenie odpowiedzialności EBI w stosunku do skarżącej w 
świetle niezgodnej z prawem decyzji oraz niezgodnego z 
prawem zachowania, jakie można przypisać EBI; 

— zasądzenie od EBI odszkodowania i zadośćuczynienia 
tytułem naprawienia krzywdy i szkody skarżącej, 
wynikających z niezgodnej z prawem decyzji oraz niezgod
nego z prawem zachowania, jakie można przypisać 
Bankowi, które to odszkodowanie i zadośćuczynienie 
winny zostać powiększone o odsetki za zwłokę; 

— w odniesieniu do niezgodnej z prawem decyzji: 

— w zakresie krzywdy: 20 000 EUR; 

— w zakresie szkody związanej z utratą wynagrodzenia: 
113 100 EUR; 

— w odniesieniu do niezgodnego z prawem zachowania, 
jakie można przypisać EBI: 

— w zakresie naruszenia przez EBI obowiązku staran
ności i ochrony: 119 100 EUR; 

— w zakresie naruszenia art. 42 regulaminu pracow
niczego: 10 000 EUR; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-97/11) 

(2011/C 347/89) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade 
i G. Leblanc) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu w sprawie daty 
wejścia w życie zmiany stanu cywilnego, jaką należy uwzględnić 
do uchylenia dodatku na gospodarstwo domowe, wskutek 
wyroku sądu cywilnego orzekającego rozwód skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 4 lipca 2011 r. oddalającej częściowo zażalenie 
skarżącego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 21 stycznia 2011 r., doręczonej za pomocą programu 
zarządzania administracyjnego Streamline, w sprawie usta
lenia, że datą wejścia w życie zmiany stanu cywilnego 
skarżącego jest data ogłoszenia wyroku orzekającego 
rozwód; 

— wskazanie organowi powołującemu skutków, jakie niesie z 
sobą stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w 
szczególności daty, jaką należy uwzględnić do wejścia w 
życie wyroku orzekającego rozwód pomiędzy skarżącym a 
jego byłą żoną, czyli daty wpisania wyroku do rejestru, co 
miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2011 r.; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. — ZZ i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-98/11) 

(2011/C 347/90) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i inni (przedstawiciele: adwokaci F. Moyse i 
A. Salerno) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o uznaniu niektórych 
rodzajów pomocy finansowej udzielanych przez państwo człon
kowskie studentom studiów wyższych za dodatki podobnego 
rodzaju co dodatki rodzinne i odliczeniu kwoty tych rodzajów 
pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyjnego przyzna
nego urzędnikom będącym rodzicami tych studentów oraz 
stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do odzyskania 
nienależnie wypłaconych kwot
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