
Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżącego z pracy po zakończeniu okresu próbnego oraz wniosek 
o odszkodowanie i zadośćuczynienie za rzekomo poniesioną szkodę i rzekomo doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 czerwca 2014 r.;

— o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 grudnia 2014 r.;

— w konsekwencji, nakazanie wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę w razie, gdyby skarżący nie został 
przywrócony do pracy w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);

— nakazanie EASA wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, oszacowanego ex aequo et bono tymczasowo na 
5 800 EUR;

— obciążenie EASA całością kosztów postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-52/15)

(2015/C 190/46)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącego o przedłużenie służby i potwierdzającej 
w związku z tym jego automatyczne przejście w stan spoczynku z dniem 31 października 2014 r. oraz żądanie 
naprawienia podnoszonej szkody materialnej, a także żądanie symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia 
podnoszonej krzywdzie.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ powołujący w dniu 25 czerwca 2014 r. o oddaleniu wniosku 
skarżącego o przedłużenie służby i potwierdzającej w związku z tym jego automatyczne przejście w stan spoczynku 
z dniem 31 października 2014 r.;

— stwierdzenie, w niezbędnym zakresie, nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia, wydanej w dniu 10 grudnia 2014 
i doręczonej skarżącemu w dniu 29 grudnia 2014 r.;

— naprawienie szkody materialnej poniesionej przez skarżącego w wyniku wydania zaskarżonych decyzji;
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— zasądzenie od strony pozwanej symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia doznanej przez skarżącego 
krzywdzie;

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2015 r. – ZZ/Trybunał Sprawiedliwości

(Sprawa F-53/15)

(2015/C 190/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów ustalającej uprawnienia skarżącego do 
zwrotu kosztów corocznej podróży należnych począwszy od 2014 r. zgodnie z art. 8 załącznika VII do regulaminu 
pracowniczego urzędników, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu i Rady nr 1023/2013 z dnia 22 października 
2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników i WZIP.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie niezgodności z prawem i braku obowiązywania art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego;

— stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej kwotę zwrotu kosztów corocznej podróży przyznaną skarżącemu za 
2014 r.;

— obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.
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