
Skarga wniesiona w dniu 29 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-128/12) 

(2013/C 26/150) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. 
Cortese) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu, na podstawie 
art. 85 ust. 2 regulaminu pracowniczego, do odzyskania wszel
kich kwot dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, 
wypłaconych skarżącemu bez podstawy prawnej, a nie tylko 
tych wypłaconych mu bez podstawy prawnej w okresie ostat
nich pięciu lat 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 9 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim decyzja ta, na 
podstawie drugiego zdania art. 85 ust. 2 regulaminu 
pracowniczego, żąda zwrotu wszystkich kwot otrzymanych 
bez podstawy prawnej począwszy od września 1999 r. a nie 
tylko kwot otrzymanych bez podstawy prawnej w okresie 
pięciu ostatnich lat w związku z faktem, że organ powołu
jący uznał, iż strona skarżąca umyślnie wprowadziła w błąd 
administrację; 

— w niezbędnym zakresie stwierdzenie nieważności decyzji 
oddalającej zażalenie; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2012 r. — CH 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-129/12) 

(2013/C 26/151) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: CH (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, C. 
Bernard-Glanz i A. Tymen) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu skarżącej oraz 
decyzji w sprawie oddalenia wniosku skarżącej o udzielenie 
pomocy w udowodnienia mobbingu i żądanie odszkodowaw
cze. 

Żądania strony skarżącej 

— uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną i zasadną; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 stycznia 2012 r. 
w sprawie zwolnienia skarżącej; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 marca 2012 r., 
oddalającej wniosek skarżącej z dnia 22 grudnia 2011 r. o 
udzielenie pomocy; 

— w razie konieczności — stwierdzenie nieważności decyzji 
Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 
20 lipca 2012 r., otrzymanej w dniu 24 lipca 2012 r., 
oddalającej odwołanie skarżącej z dnia 30 marca 2012 r. 
od decyzji o jej zwolnieniu; 

— w razie konieczności — stwierdzenie nieważności decyzji 
Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 8 
października 2012 r., otrzymanej w dniu 11 października 
2012 r., oddalającej odwołanie skarżącej z dnia 22 czerwca 
2012 r. od decyzji oddalającej jej wniosek o udzielenie 
pomocy; 

— zasądzenie od pozwanego kwoty 120 000 EUR tytułem 
odszkodowania; 

— obciążenie Parlamentu wszystkimi kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2012 r. — ZZ i in. 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-132/12) 

(2013/C 26/152) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci F. Di Gianni i 
G. Coppo) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek, złożony 
na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, o zadoś 
ćuczynienie za krzywdę doznaną przez skarżących w wyniku 
zabójstwa członka ich rodziny, byłego urzędnika Komisji, i jego 
małżonki.
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 26 czerwca 2012 r., doręczonej w dniu 31 lipca 2012; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz każdego ze zstępnych zabi
tego urzędnika kwoty 463 050 EUR tytułem zadośćuczy
nienia za doznaną krzywdę; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz pierwszego skarżącego 
kwoty 308 700 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz drugiego skarżącego kwoty 
308 700 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz trzeciego skarżącego kwoty 
154 350 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz czwartego skarżącego kwoty 
154 350 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz zstępnych zabitego urzęd
nika kwoty 574 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za ból i 
cierpienie; 

— zasądzenie od Komisji odsetek wyrównawczych i odsetek za 
zwłokę; 

— obciążenie pozwanej wszystkimi kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-134/12) 

(2013/C 26/153) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 19 

grudnia 2011 r. nr 2011/866/UE w sprawie nieprzyjęcia 
wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia dostosowującego 
wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników 
Unii Europejskiej oraz, po drugie, rozliczeń wynagrodzenia 
skarżącego za styczeń, luty i marzec 2012 r., sporządzonych 
na podstawie tej decyzji. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji Rady z dnia 19 
grudnia 2011 r. nr 2011/866/UE w sprawie nieprzyjęcia 
wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady dosto
sowującego, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r., wynagro
dzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej oraz współczynników korygujących, które 
zostały zastosowane do tych wynagrodzeń i emerytur; 

— stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie z 
dnia 30 lipca 2012 r. wymierzonej przeciwko rozliczeniom 
wynagrodzenia za styczeń, luty i marzec 2012 r., sporzą
dzonym na podstawie decyzji Rady z dnia 19 grudnia 
2011 r. nr 2011/866/UE; 

— zasądzenie od Rady zapłaty na rzecz skarżącego zaległych 
kwot wynagrodzeń i emerytur, do których jest uprawniony 
on od dnia 1 lipca 2011 r., powiększonych o odsetki za 
zwłokę, naliczone od dnia wymagalności należnych zaleg 
łych kwot, ustalone w oparciu o stawki określone przez 
Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refi
nansowania, podwyższone o 2 punkty; 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego symbolicznej 
kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wyrzą
dzoną mu poprzez niezgodne z prawem działanie admini
stracji polegające na przyjęciu decyzji (2011/866/UE) Rady z 
dnia 19 grudnia 2011 r.; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — ZZ 
przeciwko REA 

(Sprawa F-135/12) 

(2013/C 26/154) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu strony 
skarżącej na liście rezerwy kadrowej postępowania w sprawie 
naboru REA/2011/TA/PO/AD5.
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