
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2014 r. — ZZ i ZZ 
przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu 

(Sprawa F-2/14) 

(2014/C 61/39) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. de Abreu 
Caldas i J.N. Louis) 

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie nierozpatrzenia kwestii, jakie działania należy podjąć 
w związku ze skargą złożoną przez skarżących na dwóch 
współpracowników w następstwie ich wspólnego oszczerczego 
oświadczenia oraz w sprawie uznania, że nie należy podej
mować działań wymaganych na podstawie ciążącego na nim 
obowiązku wspomagania. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunko
wego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zamknięcia 
bez nadania biegu sprawy wniosku skarżących z art. 24 
przeciwko ich dwóch współpracownikom; 

— Zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego na rzecz skarżą
cych tytułem zadośćuczynienia tymczasowego jednego euro 
na poczet szkody szacowanej na 100 000 EUR; 

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2014 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-4/14) 

(2014/C 61/40) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. 
Cortese) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżą
cego po okresie próbnym. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 lutego 2013 r. 
w sprawie jego zwolnienia; 

— Ustalenie na kwotę 35 000 EUR wraz z odsetkami sumę, 
którą Parlament Europejski będzie musiał mu zapłacić w 
razie gdyby przywrócenie go na stanowisko napotkało 
niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody prawne, 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.
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