
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 6 listopada 2014 r. – DH przeciwko 
Parlamentowi

(Sprawa F-4/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnik na okresie próbnym — Artykuł 34 regulaminu pracowniczego — 
Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające oczywistą niezdolność urzędnika na okresie próbnym do 

należytego wypełniania obowiązków — Przedłużenie okresu próbnego — Powierzenie nowego 
stanowiska — Zwolnienie po okresie próbnym — Warunki odbywania okresu próbnego — Nienależyte 

wykonywanie obowiązków pracowniczych — Obowiązek staranności — Zasada dobrej administracji)

(2014/C 448/47)

Język postępowania: francuski

Strony

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

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżącego po okresie próbnym.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) DH pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 61 z 1.3.2014, s. 22.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 listopada 2014 r. – CY 
przeciwko EBC

(Sprawa F-68/13) (1)

(Śmierć strony skarżącej — Ponowne otwarcie ustnego etapu postępowania — Rezygnacja następcy 
prawnego z podjęcia postępowania — Umorzenie postępowania)

(2014/C 448/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CY (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: E. Carlini i F. Feyerbacher, pełnomocnicy, adwokat 
B. Wägenbaur)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji w sprawie zamknięcia wewnętrznego dochodzenia administracyj-
nego wszczętego z uwagi na mobbing, którego skarżąca była rzekomo ofiarą, a po drugie, sprawozdania z dochodzenia, 
oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja postanowienia

1) Umarza się postępowanie w niniejszej sprawie.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 31.

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-90/14)

(2014/C 448/49)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat Hans-Robert Ilting)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Strona skarżąca żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji o niewypłacaniu jej dodatku na dziecko pozostające 
na utrzymaniu począwszy od dnia 1 września 2013 r. z tego względu, że jej dziecko nie odbywa już „kształcenia lub 
szkolenia zawodowego” w rozumieniu art. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego oraz po drugie, zobowiązania jej 
pracodawcy do dalszego wypłacania jej wspomnianego dodatku i do pokrycia wszystkich kosztów leczenia jej córki 
wstecznie od dnia 1 września 2013 r.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie decyzji strony pozwanej, sygn. akt HR.D.2/AS/ac/Ares(2014), z dnia 5 czerwca 2014 r. dotyczącej jej 
zażalenia zarejestrowanego w dniu 12 lutego 2014 r. w HR.D.2 „Wydział zażaleń i dalszego postępowania” pod 
numerem akt R/227/14;

— zobowiązanie organu powołującego do uznania jej córki w sposób nieprzerwany i wsteczny od dnia 1 września 2013 r. 
za dziecko pozostające na utrzymaniu będące w trakcie kształcenia lub szkolenia zawodowego i z tego względu 
nakazanie w sposób nieprzerwany i wsteczny od dnia 1 września 2013 r. dalszego wypłacania na jej rzecz dodatku na 
dziecko pozostające na utrzymaniu i pokrywania kosztów leczenia.
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