
Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2014 r. – ZZ/Parlament Europejski

(Sprawa F-130/14)

(2015/C 034/63)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: D. Bergin, solicitor)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o potrąceniu z emerytury skarżącego kwoty alimentów, jakie skarżący zobowiązany jest 
płacić swojej byłej żonie, która to decyzja w ocenie skarżącego jest niezgodna z wyrokiem sądu krajowego wydanym 
w postępowaniu rozwodowym.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zmiany uprawnień nr 13.

— zasądzenie odszkodowania i zwrotu kosztów postępowania w wysokości 275 000 EUR, co obejmuje koszty i wydatki 
poniesione przez skarżącego w związku z postępowaniem, a także straty poniesione przez skarżącego ze względu na to, 
że służby odmówiły wykonania postanowień sądu w prawidłowy pod względem prawnym i sprawiedliwy sposób.

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2014 r. – ZZ/Parlament

(Sprawa F-132/14)

(2015/C 034/64)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Parlament

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownych decyzji Parlamentu Europejskiego wydanych w celu wykonania wyroku Sądu do 
spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie F-129/12 CH/Parlament, w sprawie wszczęcia dochodzenia 
administracyjnego dotyczącego skargi na mobbing skarżącej, wypłacenia skarżącej dodatkowej kwoty rekompensaty 
finansowej i przyznania jej wszystkich przysługujących jej świadczeń i dodatków związanych z istnieniem jej umowy 
akredytowanej asystentki parlamentarnej, której rozwiązanie zostało uznane za nieważne przez Sąd w ww. wyroku, oraz 
żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzone jej szkodę i krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 3 marca 2014 r. w zakresie, w jakim zawiera 
odmowę wszczęcia dochodzenia administracyjnego dotyczącego skargi na mobbing skarżącej, oraz z dnia 2 kwietnia 
2014 r. w zakresie, w jakim zawiera odmowę wypłacenia skarżącej kwoty 5 686 EUR, które to decyzje dają wyraz 
środkom podjętym przez instytucję w celu, jej zdaniem, wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
12 grudnia 2013 r. w sprawie F-129/12 CH/Parlament Europejski;

C 34/52 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.2.2015



— Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r., otrzymanej w dniu 7 sierpnia 
2014 r., oddalającej zażalenie skarżącej z dnia 16 kwietnia 2014 r., w zakresie, w jakim zawiera ona odmowę 
wypłacenia skarżącej kwoty 5 686 EUR, naprawienia szkody wynikłej dla skarżącej z otrzymania z opóźnieniem 
identyfikatora APA, służbowego adresu mailowego i dostępu do intranetu Parlamentu Europejskiego, wszczęcia 
dochodzenia administracyjnego dotyczącego skargi na mobbing skarżącej i naprawienia krzywdy skarżącej wynikłej 
z tej ostatniej odmowy;

— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w kwocie 144 000 EUR tytułem naprawienia szkody skarżącej;

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia ustalonego ex aequo et bono na kwotę 60 000 EUR tytułem 
naprawienia krzywdy skarżącej;

— zasądzenie od strony pozwanej odsetek za zwłokę o stopie ustalonej przez Europejski Bank Centralny powiększonej o 2 
punkty od ww. kwot 5 686 EUR i 144 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2014 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-134/14)

(2015/C 034/65)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Tymen)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wykluczającej powstanie szkody z racji opóźnienia w ustaleniu przez Komisję 
zawodowego podłoża choroby skarżącej i przyznającej jedynie 2 000 EUR tytułem rekompensaty za utrzymywanie jej 
w niepewności co do uznania zawodowego podłoża jej choroby, a także żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r., otrzymanej przez skarżącą listem 
poleconym w dniu 1 października 2014 r., oddalającej jej zażalenie z dnia 24 kwietnia 2014 r.;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 3 lutego 2014 r. uwzględniającej jedynie 
w części wniosek o odszkodowanie skarżącej z dnia 16 października 2013 r.;
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