
— Ewentualnie zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej 
odszkodowania równego nienależnie wypłaconym kwotom, 
licząc od dnia, w którym stwierdzono nieprawidłowość, lecz 
jej nie skorygowano, lub w każdym razie, przynajmniej 
równego kwotom nienależnie wypłaconym od listopada 
2010 r., kiedy to został skorygowany tylko jej mnożnik; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2013 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-12/13) 

(2013/C 108/94) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parla
mentu Europejskiego oddalającej wniesioną przez skarżącą 
skargę na mobbing. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego 
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2012 r. oddalającej 
wniesioną przez skarżącą skargę do komitetu doradczego 
ds. mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy, stwier
dzającej, że nie podlegała ona mobbingowi ze strony jej 
dawnego kierownika wydziału; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego Parla
mentu Europejskiego z dnia 29 października 2012 r. odda
lającej zażalenie złożone w dniu 6 sierpnia 2012 r. na 
podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-14/13) 

(2013/C 108/95) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Sagias) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/ 
AST/117/11 o niedopuszczeniu skarżącego do testów oceniają
cych tego konkursu z powodu braku wymaganego doświad
czenia zawodowego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/ 
AST/117/11 o niedopuszczeniu skarżącego do testów 
oceniających tego konkursu doręczonej mu pismem z dnia 
18 kwietnia 2012 r. i następnie potwierdzonej, o czym 
powiadomiono skarżącego w dniu 24 maja 2012 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 listopada 2012 r. 
oddalającej zażalenie na ww. decyzję komisji 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-16/13) 

(2013/C 108/96) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji RCAM w zakresie w jakim 
powtarza ona treść projektu decyzji odmawiającej uznania 
zawodowego podłoża choroby, w wyniku której zmarła 
małżonka skarżącego, była urzędniczka 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji wspólnego dla instytucji 
Wspólnot Europejskich systemu ubezpieczenia zdrowotnego 
z dnia 23 marca 2012 r., w zakresie w jakim powtarza ona 
treść projektu decyzji z dnia 23 czerwca 1995 r. 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu 
powołującego Komisji Europejskiej z dnia 29 października 
2012 r. o oddaleniu zażalenia złożonego przez skarżącego 
w dniu 6 lipca 2012 r. w trybie art. 90 ust. 2 regulaminu 
pracowniczego; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
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