
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2013 r. — ZZ i 
in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu 

(Sprawa F-105/13) 

(2014/C 15/32) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: A. Coolen, J.N. Louis, 
É. Marchal i D. Abreu Caldas, avocats) 

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z 
dnia 13 grudnia 2012 r. o niezwróceniu się do Trybunału 
Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie, czy pani S., 
niegdyś członek Trybunału Obrachunkowego, przestała spełniać 
wymagane warunki lub wypełniać obowiązki wynikające z jej 
funkcji i decyzji o niezajęciu stanowiska w sprawie skarg złożo
nych przez skarżących, o niepodjęciu żadnego działania mają
cego na celu publiczne przyznanie, że byli oni ofiarami 
mobbingu i doznali krzywdy i o niepodjęciu działań mających 
na celu przywrócenie ich reputacji, wiarygodności, godności i 
mających na celu przyznanie im zadośćuczynienia i odszkodo
wania. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunko
wego, występującego w roli organu powołującego, z dnia 
13 grudnia 2012 r. o niezajęciu stanowiska w sprawie 
skarg złożonych przez skarżących, o niepodjęciu żadnego 
działania mającego na celu publiczne przyznanie, że byli oni 
ofiarami mobbingu i doznali krzywdy i o niepodjęciu 
działań mających na celu przywrócenie ich reputacji, wiary
godności, godności i mających na celu przyznanie im zadoś 
ćuczynienia i odszkodowania; 

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2013 r. — ZZ 
przeciwko ENISA 

(Sprawa F-109/13) 

(2014/C 15/33) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. 
Tymen) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy 
ze skarżącą, a w konsekwencji nakazanie przywrócenia jej do 
pracy oraz wypłaty wszelkich świadczeń pieniężnych, jakie 
powinna była pobierać od zakończenia stosunku pracy do 
chwili jej przywrócenia do pracy z potrąceniem ewentualnych 
dochodów otrzymywanych w tym samym okresie, powiększo
nych o odsetki w wysokości ustalonej przez Europejski Bank 
Centralny plus 3 punkty procentowe, a wreszcie żądanie zadoś 
ćuczynienia za rzekomo doznaną krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 stycznia 2013 r. 
o rozwiązaniu umowy o pracę ze skarżącą; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 22 sierpnia 2013 r. 
o oddaleniu zażalenia skarżącej; 

— w konsekwencji nakazanie przywrócenia skarżącej do pracy 
oraz wypłaty wszelkich świadczeń pieniężnych, jakie 
powinna była pobierać od chwili rozwiązania umowy o 
pracę do chwili jej przywrócenia do pracy z potrąceniem 
ewentualnych dochodów otrzymywanych w tym samym 
okresie, powiększonych o odsetki w wysokości ustalonej 
przez Europejski Bank Centralny plus 3 punkty procentowe; 

— zadośćuczynienie za krzywdę rzekomo doznaną przez 
skarżącą, oszacowaną ex aequo et bono na 10 000 EUR; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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