
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 3 grudnia 2013 r. — CT przeciwko Agencji 
Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego 

(Sprawa F-36/13) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Umowa na czas nieokreślony — Rozwiązanie — Naruszenie 

powagi urzędu — Zerwanie więzi zaufania) 

(2014/C 24/71) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: CT (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas, 
avocat) 

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i 
Sektora Audiowizualnego (przedstawiciele: H. Monet, pełno
mocnik i B. Wägenbaur, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę 
ze skarżącym na podstawie art. 47 lit. c) pkt i) warunków 
zatrudnienia innych pracowników (WZIP). 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) CT pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Agencję 
Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. 

( 1 ) Dz.U. C 207 z dnia 20.7.2013 r., s. 58. 

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko REA 

(Sprawa F-88/13) 

(2014/C 24/72) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat) 

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych 
(REA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącej 
o zrównanie jej matki z dzieckiem na utrzymaniu na podstawie 
art. 2 ust. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji PMO.1, doręczonej w dniu 
28 listopada 2012 r., oddalającej wniosek skarżącej z dnia 
20 lipca 2012 r. o zrównanie jej matki z dzieckiem na 
utrzymaniu na podstawie art. 2 ust. 4 załącznika VII do 
regulaminu pracowniczego w okresie od dnia 1 listopada 
2012 r. do dnia 31 października 2013 r.; 

— przyznanie skarżącej odszkodowania w wysokości 
1 000 EUR, z zastrzeżeniem zmiany lub powiększenia tej 
kwoty, celem naprawienia wyrządzonej jej krzywdy w 
związku z dokuczliwym i obrażającym charakterem decyzji 
oddalających jej wniosek i zażalenie, które poprzedzały 
wniesienie skargi; 

— obciążenie agencji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-89/13) 

(2014/C 24/73) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: L. Mansullo, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o dokonaniu trzech potrąceń 
w wysokości 504,67 EUR z renty inwalidzkiej skarżącego, za 
okres od stycznia do marca 2013 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji, zawartych w rozliczeniu 
emerytury skarżącego za okres od stycznia do marca 2013 
r., o dokonaniu potrącenia w wysokości 504,67 EUR z 
renty inwalidzkiej, do której skarżący był uprawniony za 
wymienione miesiące;
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