
— jeżeli chodzi o niezgodność z prawem pisma prezesa z dnia 
27 lipca 2011 r.: 

— z tytułu szkody wynikającej z utraty wynagrodzenia: 
113 100 EUR; 

— z tytułu krzywdy: 50 000 EUR; 

— jeżeli chodzi o molestowanie psychiczne, którego strona 
skarżąca była obiektem: 

— z tytułu szkody wynikającej z utraty wynagrodzenia i 
uszczerbku dla kariery: 132 100 EUR; 

— z tytułu krzywdy: 50 000. 

— z tytułu spowodowanych kosztów: 13 361,93 EUR; 

— jeżeli chodzi o niezgodne z prawem działanie administracji, 
za które odpowiedzialność ponosi EBI: 

— z tytułu naruszenia przez EBI spoczywającego na nim 
obowiązku zachowania poufności i ochrony danych 
osobowych: 10 000 EUR; 

— w związku z incydentem, który miał miejsce przy okazji 
przesłuchiwania świadków: 40 000 EUR; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-105/11) 

(2012/C 6/47) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego OLAF 
o oddaleniu wniosku strony skarżącej o przedłużenie jej umowy 
o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego w 
rozumieniu art. 2 lit. b) WZiPW. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego 
OLAF z dnia 29 czerwca 2011 r. o oddaleniu 
zażalenia strony skarżącej dotyczącego oddalenia jej 

wniosku o przedłużenie zawartej z nią umowy o pracę w 
charakterze członka personelu tymczasowego w rozumieniu 
art. 2 lit. b) WZiPW; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji Dyrek
tora Generalnego OLAF z dnia 25 marca 2011 r. o odda
leniu wniosku strony skarżącej o przedłużenie jej umowy o 
pracę w charakterze członka personelu tymczasowego; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-109/11) 

(2012/C 6/48) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności części sprawozdania w sprawie oceny 
strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 
grudnia 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 
grudnia 2009 r. a konkretnie części tego sprawozdania 
opracowanej przez EUROSTAT w odniesieniu do tego 
samego okresu; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-110/11) 

(2012/C 6/49) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska

PL C 6/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.1.2012


