
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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— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności dorozumianej 
decyzji organu powołującego EKES dotyczącej oddalenia 
zażalenia wniesionego przez skarżącego w dniu 9 września 
2011 r. na postawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracow
niczego; 

— nakazanie EKES zwrotu skarżącemu dodatku zagranicznego 
odebranego ze skutkiem do dnia 1 lipca 2010 r. oraz 
wypłacenia dodatku zagranicznego, który nie był uiszczany 
od dnia 9 czerwca 2011 r., wraz z odsetkami za zwłokę 
naliczonymi według stopy Europejskiego Banku Centralnego 
powiększonej o dwa punkty; 

— obciążenie EKES kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2012 r. — ZZ i in. 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-29/12) 

(2012/C 133/62) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu praw emery
talnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji na 
podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i 
rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której doko
nano ich ponownego obliczenia. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych prze
pisów wykonawczych dla art. 11 ust. 2 załącznika VIII 
regulaminu pracowniczego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o wycofaniu oferty prze
niesienia praw emerytalnych skarżących i zastąpieniu jej 
nową ofertą; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu do wnio
sków o przeniesienie praw emerytalnych skarżących para
metrów określonych w ogólnych przepisach wykonawczych 
dla art. 11 ust. 2 załącznika VIII regulaminu pracowniczego 
z dnia 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-31/12) 

(2012/C 133/63) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia 
uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w 
Komisji na podstawie przeliczonej propozycji PMO. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji uchylającej i zastępującej 
propozycje przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżą
cego w ramach jego wniosku na podstawie art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, która zawiera 
nową propozycję wyliczoną na postawie ogólnych prze
pisów wykonawczych przyjętych w dniu 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

PL 5.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 133/31


	Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2012 r. — ZZ przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)  (Sprawa F-7/12)
	Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2012 r. — ZZ przeciwko Parlamentowi  (Sprawa F-9/12)
	Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2012 r. — ZZ przeciwko Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu  (Sprawa F-21/12)
	Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2012 r. — ZZ i in. przeciwko Komisji  (Sprawa F-29/12)
	Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-31/12)

