
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-56/13) 

(2013/C 274/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego 
Unii, która została wydana na podstawie nowych ogólnych 
przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego urzędników 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 27 lutego 2013 r. oddalającej zażalenia wniesione 
przez skarżącego w dniu 7 stycznia 2013 r. na decyzje 
PMO.4 z dnia 10 października 2012 r.; 

— stwierdzenie nieważności tych decyzji wydanych przez 
PMO.4 w dniu 10 października 2012 r., na które zażalenia 
wniosła skarżąca; 

— stwierdzenie niezgodności z prawem ogólnych przepisów 
wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regula
minu pracowniczego urzędników przyjętych w dniu 3 
marca 2011 r., w szczególności przepisów art. 9 i stwier
dzenie, że nie mają one zastosowania w niniejszej sprawie; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-60/13) 

(2013/C 274/46) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej w 
sprawie wniosku złożonego przez skarżącego na podstawie 
art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, dotyczącego skorygo
wania zapisów jego nieobecności z powodu choroby w aplikacji 
SysPer2. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej 
w sprawie wniosku skarżącego nr D/299/12 z dnia 13 
kwietnia 2012 r., w odniesieniu do skorygowania zapisów 
jego nieobecności z powodu choroby w SysPer2, poprzez 
uwzględnienie wyłącznie dni roboczych, od dnia 13 
kwietnia 2009 r. do dnia wystąpienia z wnioskiem; 

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej 
w sprawie wniosku skarżącego nr D/299/12 z dnia 13 
kwietnia 2012 r., w odniesieniu do 5 dni odliczonych od 
przysługującego mu urlopu za rok 2012; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2013 r. — ZZ i in. 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-61/13) 

(2013/C 274/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji indywidualnych o 
zastosowaniu wobec skarżących premii na podstawie nowego 
systemu oceny wyników w pracy i, po drugie stwierdzenie 
nieważności decyzji o przyznaniu skarżącym premii z narusze
niem nowego systemu oceny wyników w pracy oraz związane z 
tym żądanie zasądzenia od EBI odszkodowania i zadośćuczy
nienia
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Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji indywidualnych o zastoso
waniu wobec skarżących premii w zakresie, w jakim decyzje 
te stanowią wynik zastosowania nowego systemu oceny 
wyników w pracy; 

— tytułem żądania ewentualnego: stwierdzenie nieważności 
decyzji o przyznaniu premii dwojgu skarżących z narusze
niem nowego systemu oceny wyników w pracy; 

— zasądzenie od pozwanego zapłaty odszkodowania i zadoś 
ćuczynienia; 

— na wypadek, gdyby pozwany nie przedstawił ich z własnej 
inicjatywy, w ramach środków organizacji postępowania, 
wezwanie pozwanego do przedstawienia dokumentów; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2013 r. — ZZ 
przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości 

(Sprawa F-64/13) 

(2013/C 274/48) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Rollinger) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 
okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz zasą
dzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny dotyczącej 
strony skarżącej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 
grudnia 2008 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z 
dnia 21 marca 2013 r.; 

— zasądzenie od strony pozwanej kwoty 58 000 EUR z tytułu 
zadośćuczynienia za krzywdę; 

— obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowa
nia. 

Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2013 r. — ZZ przeciwko 
Europolowi 

(Sprawa F-66/13) 

(2013/C 274/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J.J. Ghosez) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze 
skarżącą umowy o pracę na czas określony. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez stronę 
pozwaną w dniu 28 września 2012 r., w której pozwana 
informuje skarżącą, że nie przedłuży z nią umowy na czas 
określony, która wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r. oraz 
decyzji potwierdzającej oddalającej zażalenie skarżącej, 
wydanej w dniu 9 kwietnia 2013 r.; 

— Zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej różnicy 
pomiędzy z jednej strony kwotą wynagrodzenia, które 
byłoby jej należne, gdyby pozostała na swoim stanowisku, 
a z drugiej strony kwotą wynagrodzenia, honorariów, 
zasiłku dla bezrobotnych lub jakiegokolwiek innego ekwi
walentnego zasiłku, które rzeczywiście uzyskiwała od dnia 1 
stycznia 2013 r. zamiast wynagrodzenia pobieranego w 
charakterze członka personelu tymczasowego; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania.
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