
Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 maja 2011 r. o 
zwolnieniu skarżącego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 kwietnia 2011 r. 
o ukaraniu skarżącego; 

— obciążenie Fronteksu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (ENISA) 

(Sprawa F-7/12) 

(2012/C 133/59) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, A. 
Tymen) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej za 2009 r., listy zmiany zaszeregowania urzęd
ników z 2010 r. i, w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności 
decyzji z dnia 17 października 2011 r. oddalającej wniosek 
[zażalenie] skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej skarżącego za 2009 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 listopada 2010 
r. ustalającej listę personelu, którego zaszeregowanie zostało 
zmienione w ramach postępowania w sprawie zmiany 
zaszeregowania za 2010 r.; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 
17 października 2011 r. oddalającej zażalenie skarżącego z 
dnia 16 czerwca 2011 r.; 

— obciążenie ENISA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-9/12) 

(2012/C 133/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Lévi, M. Vandenbussche, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie zasądzenia od Parlamentu Europejskiego odszkodo
wania i zadośćuczynienia z tytułu szkody i krzywdy, jaką 
skarżąca miała ponieść wskutek nieprawidłowości przy zarzą
dzaniu listą rezerwy kadrowej, na której się znajdowała 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Parlamentu 
za nieprawidłowości przy zarządzaniu listą rezerwy kadro
wej, na której znajdowała się skarżąca; 

— naprawienie szkody materialnej, ocenionej przez skarżącą, 
za okres od grudnia 2003 r. do grudnia 2011 r., na 
kwotę 749 449,3 EUR, do której należy dodać ubezpie
czenie emerytalne, a za okres późniejszy, aż do ustawowego 
wieku emerytalnego, na miesięczną wypłatę kwot netto 
odpowiadających wynagrodzeniu urzędników z grupy funk
cyjnej AD, poczynając od grupy zaszeregowania AD 9, 
stopnia 2, drugiego roku, przy uwzględnieniu zwykłej 
kariery urzędnika z tej samej grupy, uzupełnionych o odpo
wiednie składki na ubezpieczenie chorobowe. Całość 
powinna zostać powiększona o odsetki za zwłokę przy 
zastosowaniu stopy procentowej Europejskiego Banku 
Centralnego powiększonej o dwa punkty; zadośćuczynienie 
za krzywdę doznaną przez skarżącą ocenione na 
70 000 EUR; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowa
nia. 

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno- 

Społecznemu 

(Sprawa F-21/12) 

(2012/C 133/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o cofnięciu dodatku zagra
nicznego przyznanego skarżącemu i nakazaniu zwrotu tego 
dodatku z mocą wsteczną. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego 
EKES z dnia 9 czerwca 2011 r. o cofnięciu przyznanego 
skarżącemu dodatku zagranicznego ze skutkiem od dnia 1 
lipca 2010 r. i o nakazaniu zwrotu dodatku zagranicznego 
pobranego od tej daty;
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