
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – CV przeciwko 
EKES

(Sprawa F-54/13) (1)

(Służba publiczna — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Dochodzenia administracyjne — 
Postępowanie dyscyplinarne — Mobbing)

(2014/C 421/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CV (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: początkowo M. Arsène i L. Camarena 
Januzec, pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer, następnie M. Pascua Mateo i L. Camarena Januzec, 
pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EKES oddalającej złożony przez skarżącego na podstawie art. 90 ust. 1 
regulaminu pracowniczego wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej z powodu podnoszonej zawziętości, 
a wręcz prześladowania przez administrację.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 64.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 października 2014 r. – de Brito 
Sequeira Carvalho przeciwko Komisji

(Sprawa F-107/13) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytowany urzędnik — Postępowanie dyscyplinarne — Kara 
dyscyplinarna — Wstrzymanie wypłaty części emerytury — Przesłuchanie obciążającego świadka przez 
komisję dyscyplinarną — Niewysłuchanie zainteresowanego urzędnika — Nieprzestrzeganie prawa do 

bycia wysłuchanym)

(2014/C 421/73)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci É. Boigelot 
i R. Murru)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej z art. 9 ust. 2 
załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz wniosek o zadośćuczynienie z tytułu poniesionej jego zdaniem krzywdy, 
a także wniosek o zwrot potrąconych dotychczas kwot.
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Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie nałożenia na J.A. de Brita Sequeirę 
Carvalha kary wstrzymania wypłaty jednej trzeciej miesięcznej emerytury netto przez okres dwóch lat.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez J.A. de Brita Sequeirę Carvalha.

(1) Dz.U. C 24 z 25.1.2014, s. 41.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (sąd w składzie jednego sędziego izba) z dnia 
15 października 2014 r. – De Bruin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-15/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnik na okresie próbnym — Artykuł 34 regulaminu pracowniczego — 
Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające niezdolność urzędnika na okresie próbnym do należytego 
wypełniania obowiązków — Przedłużenie okresu próbnego — Zwolnienie po okresie próbnym — Podstawy 

zwolnienia — Wyniki pracy — Szybkość wykonywania pracy — Oczywiste błędy w ocenie — 
Nieprawidłowość postępowania — Termin wyznaczony komitetowi do spraw sprawozdań na wydanie 

opinii)

(2014/C 421/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Evert Anton De Bruin (Lent, Niederlandy) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu o wypowiedzeniu skarżącemu umowy o pracę po upływie okresu, 
o który przedłużono jego okres próbny.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) A. De Bruin pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 184 z 16.6.2014, s. 40.
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