
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2014 r. – ZZ przeciwko EMCDDA

(Sprawa F-22/14)

(2014/C 235/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, prawnicy)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności po pierwsze, decyzji oddalającej wniosek strony skarżącej w sprawie stwierdzenia stosowanego 
wobec niej mobbingu przez jej bezpośredniego przełożonego a po drugie, decyzji w sprawie nieprzedłużenia z nią umowy 
o pracę oraz dwóch innych decyzji oddalających jej skargi na przełożonych. Strona skarżąca żąda również przeprowadzenia 
nowego dochodzenia w sprawie oraz wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora EMCDDA z dnia 11 września 2012 r. oddalającej wniosek strony skarżącej;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 września 2012 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze stroną 
skarżącą;

— stwierdzenie nieważności decyzji prezesa zarządu EMCDDA z dnia 13 maja 2013 r. oraz decyzji dyrektora EMCDDA 
z dnia 25 czerwca 2013 r., oddalających twierdzenia strony skarżącej zawarte w skardze z dnia 10 grudnia 2013 r.;

— nakazanie przeprowadzenia nowego, prawidłowego, bezinteresownego i bezstronnego dochodzenia;

— przyznanie stronie skarżącej odszkodowania za poniesioną szkodę, oszacowanego na 430 202 EUR;

— przyznanie stronie skarżącej zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, oszacowanego na 120 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2014 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-41/14)

(2014/C 235/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: Christophe Bernard-Glanz, prawnik)

Strona pozwana: Parlament Europejski
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za 2012 r. oraz decyzji w sprawie przyznania jej jednego 
punktu za osiągnięcia w 2012 r.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności spornego sprawozdania z oceny, decyzji w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia oraz, 
jeśli zajdzie taka potrzeba, decyzji w sprawie oddalenia zażalenia;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-48/14)

(2014/C 235/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Duta)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 lutego 2014 r., w drodze której komisja powołana 
w postępowaniu w sprawie naboru EU Careers EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administratorzy-AD5 potwierdziła po 
ponownym zbadaniu sprawy pierwotną decyzję komisji konkursowej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie 
niedopuszczenia skarżącej do etapu oceny zintegrowanej konkursu, a po drugie, w razie potrzeby, pierwotnej decyzji 
komisji konkursowej z dnia 3 października 2013 r.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 14 lutego 2014 r. i z dnia 3 października 2013 r., 
w drodze których jej kandydatura w konkursie o sygnaturze EPSO/AD/177/10-AUDIT2013- Administratorzy -AD5 
została odrzucona;

— Zarządzenie wszystkich właściwych środków w tym zakresie;

— Zasądzenie od Komisji kwoty 5 000 EUR lub innej, nawet wyższej, którą może ustalić Sąd do spraw Służby Publicznej 
ex aequo et bono, z tytułu tego, że jej sprawa została potraktowana ze złą wiarą;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 czerwca 2014 r.– Fasano przeciwko 
Komisji

(Sprawa F-76/13) (1)

(2014/C 235/48)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 291 z 5.10.2013 s. 7.
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