
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2015 r. – ZZ/EKES

(Sprawa F-33/15)

(2015/C 178/25)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.-N. Louis, N. de Montigny i D. Verbeke)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji organu powołującego o niepodjęciu środków zapewniających wykonanie 
wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie F-124/10, Labiri/EKES oraz żądanie wypłaty 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji organu powołującego z dnia 20 lutego 2015 r. o oddaleniu zażalenia 
skarżącej na uchybienie tego organu polegające na niepodjęciu przez niego środków zapewniających wykonanie 
wyroku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie F-124/10;

— zasądzenie od Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) wypłaty na rzecz skarżącej, tytułem doznanej 
krzywdy, kwoty 50 EUR za każdy dzień za okres od dnia 14 grudnia 2007 r. do dnia zastosowania środków wsparcia 
określonych w piśmie sekretarza generalnego Komitetu Regionów z dnia 27 maja 2010 r. oraz 100 EUR za każdy dzień 
za okres od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia przyjęcia środków zapewniających wykonanie wyroku Sądu;

— zasądzenie od EKES wypłaty na rzecz skarżącej odsetek karnych od tych kwot za okres od dnia 20 października 2014 r. 
do dnia ich rzeczywistej wypłaty w wysokości odpowiadającej stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny 
w jego głównych operacjach refinansujących powiększonej od 2 punkty procentowe;

— obciążenie EKES kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2015 r. – ZZ/ESDZ

(Sprawa F-34/15)

(2015/C 178/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.-N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu skargi na mobbing skierowanej przeciwko dyrektorowi ds. operacyjnych 
(Chief Operating Officer) Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, z dnia 14 kwietnia 2014 r. o oddaleniu skargi na mobbing skierowanej 
przeciwko dyrektorowi ds. operacyjnych (Chief Operating Officer) Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ);

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-37/15)

(2015/C 178/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej żądanie strony skarżącej dotyczące wypłacenia jej podwójnego dodatku na 
ponowne zagospodarowanie w związku z jej przeprowadzką do Szwajcarii.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 19 maja 2014 r. oddalającej żądanie strony skarżącej 
dotyczące wypłacenia jej dodatku na ponowne zagospodarowanie stanowiącego równowartość dwóch miesięcy jej 
wynagrodzenia podstawowego;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2015 r. – FJ/Parlament

(Sprawa F-38/15)

(2015/C 178/28)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FJ (przedstawiciele: adwokat S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej żądanie skarżącego dotyczące przejęcia pewnych kosztów innych niż koszty 
leczenia, poniesionych przez skarżącego na rzecz jego syna
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