
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie częściowej nieważności decyzji ustalającej na dzień 
16 listopada 2011 r. staż pracy skarżącego w grupie zaszere
gowania przy powołaniu go na stanowisko w grupie funkcyjnej 
administratorów po certyfikacji. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 23 stycznia 2012 r. 
w części zmieniającej staż pracy skarżącego w grupie zasze
regowania i ustalającej ten staż na dzień 16 listopada 2011 
r. zamiast na dzień 1 stycznia 2011 r. 

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komitetowi Regionów 

(Sprawa F-156/12) 

(2013/C 71/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Komitet Regionów 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania 
odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu nieprawidłowego 
zachowania Komitetu Regionów i żądanie odszkodowania oraz 
zadośćuczynienia 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 lutego 2012 r. 
oddalającej żądanie z dnia 19 października 2011 r. doty
czące przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia z 
powodu nieprawidłowego zachowania Komitetu Regionów; 

— z niezbędnym zakresie: stwierdzenie nieważności decyzji 
Komitetu Regionów z dnia 10 września 2012 r., zakomu
nikowanej w tym samym listownie oraz w dniu 12 września 
2012 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, 
oddalającej zażalenie skarżącego; 

— zasądzenie od Komitetu Regionów zapłaty kwoty 345 000 
EUR tytułem odszkodowania, przy czym kwota ta została 

określona tymczasowo oraz kwoty 100 000 EUR tytułem 
zadośćuczynienia, przy czym kwota ta została określona ex 
aequo et bono; 

— obciążenie Komitetu Regionów całością kosztów postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-157/12) 

(2013/C 71/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu z urzędu i 
dorozumianej decyzji o odwołaniu strony skarżącej ze skutkiem 
wstecznym ze stanowiska doradcy dyrektora jednej z dyrekcji 
Parlamentu Europejskiego oraz wniosek o naprawienie ponie
sionej szkody. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 czerwca 2012 r. 
oddalającej zażalenie wniesione na decyzję o przeniesieniu z 
urzędu z dnia 20 marca 2012 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego Parla
mentu Europejskiego z dnia 20 marca 2012 r. odwołującej 
stronę skarżącą ze stanowiska doradcy dyrektora ze skut
kiem wstecznym od dnia 15 marca 2012 r. i przenoszącej 
stronę skarżącą z tą samą datą do innej dyrekcji w charak
terze doradcy; 

— uznanie szkody, którą strona skarżąca poniosła pod 
wieloma aspektami (zdrowa, godności, reputacji zawodowej, 
utraty równości szans w przebiegu kariery zawodowej) z 
racji mobbingu i złej administracji, których przypadki 
powtarzały się w sposób ciągły od 2009 r.; 

— nakazanie naprawienia tej szkody poprzez przyznanie 
stronie skarżącej odszkodowania w wysokości, którą 
można w sposób sprawiedliwy ustalić na 400 000 EUR; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.
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