
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 17 września 2014 r. – CQ przeciwko 
Parlamentowi

(Sprawa F-12/13) (1)

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Pracownicy tłumacze konferencyjni (AIC) — Artykuł 90 
WZIP — Mobbing — Artykuł 12 a regulaminu pracowniczego — Regulamin komitetu doradczego 
w sprawach mobbingu i jego przeciwdziałaniu w miejscu pracy — Poufność prac tego komitetu — 

Oczywiste błędy w ocenie)

(2014/C 395/75)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CQ (przedstawiciel: C. Bernard-Glanz, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego w sprawie odrzucenia złożonej przez 
skarżącą skargi na mobbing.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) CQ pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 108 z 13.4.2013, s. 40.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 października 2014 r. – DF przeciwko 
Komisji

(Sprawa F-91/13) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Koszty podróży — Oddelegowanie 
skarżącego do państwa, którego jest obywatelem — Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 

lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego)

(2014/C 395/76)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: DF (przedstawiciele: L. Levi i A. Blot, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy, następnie J. Currall, 
pełnomocnik)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zwróceniu się do skarżącego o zwrot dodatku zagranicznego oraz kosztów 
podróży, jakie pobierał podczas swego oddelegowania w Niemczech w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2012 
r. oraz żądanie zwrotu kwot już pobranych, a także żądanie zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Komisja Europejska zapłaci DF kwotę 1 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną czwartą kosztów poniesionych przez DF.

4) DF pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 367 z 14.12.2013, s. 40.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 września 2014 r. – Malvy i in. 
przeciwko ESDZ

(Sprawa F-100/13) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Personel ESDZ zatrudniony w państwie trzecim — Decyzja 
organu powołującego zmieniająca wykaz państw trzecich, w których warunki życia są równorzędne ze 

zwykłymi warunkami w Unii — Akt o charakterze generalnym — Dopuszczalność skargi — Coroczna 
ocena dodatku ze względu na warunki życia — Zniesienie)

(2014/C 395/77)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Bruno Julien-Malvy (Tokio, Japonia) i inni (przedstawiciele: T. Bontinck i A. Guillerme, avocats)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i M. Silva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji ESDZ w sprawie zaprzestania z dniem 1 stycznia 2014 r. wypłacania urzędnikom 
zatrudnionym w Argentynie, Chile, Chinach (Hong Kongu), Japonii, Malezji, Singapurze i Tajwanie dodatku ze względu na 
warunki życia.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bruno Julien-Malvy i pozostali skarżący, których nazwiska zostały wymienione w załączniku pokrywają własne koszty.

3) Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 45 z 15.2.2014, s. 46.
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