
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku o 
zatrudnienie skarżącego w charakterze członka personelu 
kontraktowego w grupie funkcyjnej II złożonego przez DG 
DEVCO oraz żądanie naprawnienia poniesionej szkody. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, jako organu 
upoważnionego do zawierania umów, z dnia 4 października 
2012 r. o niezatrudnieniu skarżącego w charakterze członka 
personelu kontraktowego do zadań pomocniczych w grupie 
funkcyjnej II; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu 
upoważnionego do zawierania umów z dnia 7 lutego 
2013 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 19 paździer
nika 2012 r.; 

— naprawienie szkody; 

— zasądzenie kwoty ustalonej ex aequo et bono i tymczasowo 
na 50 000 EUR z tytułu doznanej krzywdy; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-47/13) 

(2013/C 207/110) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu strony 
skarżącej na liście urzędników z grupy funkcyjnej AD propo
nowanych do awansu w 2012 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji sekretariatu generalnego 
Rady z dnia 20 lipca 2012 r. nr 63/12 dotyczącej listy 
urzędników proponowanych do awansu podczas sesji 
2012 r., w której nie widnieje nazwisko strony skarżącej, 
oraz stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego 
z dnia 11 lutego 2011 r.; 

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty odszkodowania oraz 
zadośćuczynienia i odsetek za zwłokę w wysokości 6,75 % 
za wyrządzoną szkodę i krzywdę; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-48/13) 

(2013/C 207/111) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za rok 2011 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za rok 2011 w jego ostatecznej wersji zmienionej 
decyzjami organu powołującego z dnia 18 lipca 2012 r. i 
dnia 29 stycznia 2013 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 stycznia 2013 r., 
w której organ powołujący oddalił zażalenie złożone na 
podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-50/13) 

(2013/C 207/112) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci B. Cambier i A. 
Paternostre) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie wniosku o 
dodatkowe odszkodowanie złożonego przez stronę skarżącą na 
podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego w celu 
uzyskania pełnego naprawienia poniesionej szkody i krzywdy 
doznanej w następstwie choroby zawodowej i licznych niepra
widłowości związanych z rozpatrywaniem jej wniosku na 
podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 7 sierpnia 
2012 r. w sprawie złożonego przez stronę skarżącą w dniu 
18 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu 
pracowniczego wniosku o dodatkowe odszkodowanie w 
oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i mające 
znaczenie artykuły regulaminu pracowniczego;
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— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 14 lutego 
2013 r. oddalającej zażalenie wniesione przez stronę 
skarżącą w dniu 25 października 2012 r. na podstawie 
art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego; 

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 1 798 650 EUR 
z tytułu naprawienia poniesionej szkody i krzywdy doznanej 
ze względu na chorobę zawodową, podlegających odszko
dowaniu i zadośćuczynieniu na podstawie zasady pełnego 
naprawnienia w oparciu o powszechnie obowiązujące prze
pisy, przy potrąceniu odszkodowania przyznanego na 
postawie art. 73 regulaminu pracowniczego, ewentualnie 
dopasowanej przez Sąd w ramach sprawy F-142/12 w toku; 

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 145 850 EUR z 
tytułu krzywdy wynikającej z błędów popełnionych przez 
Komisję wobec strony skarżącej; 

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej zwrotu opłat sądowych 
i innych poniesionych wydatków oraz odsetek za zwłokę i 
wszystkich innych odsetek, które Trybunał uzna za słuszne i 
odpowiednie, naliczonych od grudnia 2004 r. — daty, w 
której szkody poniesione przez stronę skarżącą mogły 
zostać wyliczone i naprawione; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko EKSE 

(Sprawa F-54/13) 

(2013/C 207/113) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. 
Guillerme) 

Strona pozwana: Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EKSE oddalającej złożony 
przez stronę skarżącą na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu 
pracowniczego wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody 
poniesionej z powodu podnoszonej zawziętości, a wręcz prze 
śladowania przez administrację. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji sekretariatu generalnego 
EKSE z dnia 3 października 2012 r. w zakresie, w jakim 
oddalono w niej wniosek strony skarżącej z dnia 5 czerwca 
2012 r. mający na celu uzyskanie odpowiedniego i rozsąd
nego zadośćuczynienia za krzywdę, naruszenie jej dobrego 
imienia i zdrowia oraz uszczerbek w karierze zawodowej, 
których doznała, potwierdzonej w następstwie wniesionego 
przez stronę skarżącą zażalenia z dnia 24 października 
2012 r. decyzją z dnia 22 lutego 2013 r.; 

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej zadośćuczynienia i 
odszkodowania za krzywdę i naruszenie jej dobrego imienia 
oraz zdrowia w wysokości szacowanej, z zastrzeżeniem 
podwyższenia lub obniżenia w toku postępowania, na 
12 000 EUR; 

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej odszkodowania za 
uszczerbek w karierze, którego doznała w wyniku opóź
nienia awansu ze względu na prowadzone wówczas docho
dzenia i postepowania, poprzez odtworzenie ścieżki kariery 
na poziomie stopnia AST 5 z zastrzeżeniem zmian w toku 
postępowania i posiłkowo poprzez odpowiednie odszkodo
wanie szacowane na 41 403,09 EUR z zastrzeżeniem 
podwyższenia w toku postępowania; 

— obciążenie EKSE kosztami postępowania.
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