
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego 
ENISA w sprawie rozwiązania ze skarżącym umowy o pracę 
na czas nieokreślony. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej 
w sprawie zażalenia skarżącego, jak również wszystkich 
poprzedzających ją niezgodnych z prawem aktów, w tym 
aktu, na którego podstawie ENISA rozwiązała ze skarżącym 
umowę o pracę; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty 50 000 EUR tytułem 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

— obciążenie ENISA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2014 r. — 
ZZ przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego (EASA) 

(Sprawa F-3/14) 

(2014/C 85/46) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 
(EASA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EASA o przedłużeniu zawartej 
ze skarżącym umowy o pracę tylko na jeden rok zamiast na 
pięć lat z naruszeniem art. 39 rozporządzenia (WE) nr 
216/2008/WE. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji zarządu z dnia 12 marca 
2013 r. o przedłużeniu zawartej ze skarżącym umowy o 
pracę tylko na jeden rok; 

— tym samym stwierdzenie nieważności aneksu nr 2 do jego 
umowy o pracę, który przedłużył tę umowę tylko na jeden 
rok; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2014 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-5/14) 

(2014/C 85/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: É. Boigelot, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie usunięcia 
skarżącego ze stanowiska na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h) 
załącznika IX do regulaminu pracowniczego bez obniżenia 
uprawnień emerytalnych w związku z wewnętrznym dochodze
niem wszczętym w następstwie dochodzenia OLAF wobec 
pewnego przedsiębiorstwa oraz żądanie zadośćuczynienia za 
rzekomo doznaną krzywdę i naprawienia rzekomo poniesionej 
szkody. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności wydanej w dniu 16 października 
2013 r. przez trójosobowy organ powołujący decyzji, dorę
czonej skarżącemu w miejscu jego zamieszkania w dniu 
18 października 2013 r. przez służby bezpieczeństwa 
Komisji w ramach akt CMS 12/042, zgodnie z którą „ZZ 
zostaje usunięty ze stanowiska na podstawie art. 9 ust. 1 lit. 
h) załącznika IX do regulaminu pracowniczego bez obni 
żenia uprawnień emerytalnych”, i która wchodzi w życie 
„w miesiącu następującym po dacie jej podpisania”; 

— zasądzenie od Komisji 33 000 EUR tytułem zadośćuczy
nienia za rzekomo doznaną krzywdę, uszczerbek na 
zdrowiu oraz uszczerbek w życiu rodzinnym i zawodowym 
oraz naprawienia rzekomo poniesionej szkody i uszczerbku 
w ramach kariery zawodowej skarżącego, tymczasowo osza
cowanych na 1 EUR od szacowanej wysokości, z zastrzeże
niem jej zmiany w toku postępowania; 

— w każdym wypadku, obciążenie strony pozwanej całością 
kosztów, zgodnie z art. 87 § 1 regulaminu postępowania 
przed Sądem do spraw Służby Publicznej.
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