
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-103/15)

(2015/C 354/65)

Język postępowania: włoski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie potrącenia z emerytury skarżącego kwoty 14 207,60 EUR jako zwrotu 
kosztów leczenia szpitalnego jego żony w konsekwencji wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, na mocy którego 
stwierdzona została nieważność pierwotnej decyzji Komisji w sprawie obciążenia go wszystkimi uznanymi za nadmierne 
kosztami szpitalnymi.

Żądania strony skarżącej

— Ustalenie i stwierdzenie, że Komisja Europejska, z naruszeniem tego, co orzeczono w wyroku z dnia 16 maja 2013 r. 
przez Sąd do spraw Służby Publicznej i z powodów przedstawionych w uzasadnieniu niniejszej skargi, niezgodnie 
z prawem pobrała z emerytury skarżącego kwotę 14 207,60 EUR;

— zasądzenie od pozwanej Komisji na jego rzecz 12 407,60 EUR, tytułem zwrotu niesłusznie pobranej kwoty wraz 
z odsetkami za zwłokę;

— obciążenie Komisji Europejskiej wszystkimi kosztami związanymi z niniejszym postępowaniem.

Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-111/15)

(2015/C 354/66)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie zwrotu skarżącemu i jego małżonce trzech faktur za usługi 
medyczne i leczenie związane z nowotworem, na który ona cierpi.

26.10.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 354/55



Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej poniesionych 
przez małżonkę skarżącego wykazanych w arkuszach rozliczeń 67, 68 i 72;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2015 r. – ZZ/Europol

(Sprawa F-119/15)

(2015/C 354/67)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci W.J. Dammingh i N.D. Dane)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu, wydanej w wykonaniu wyroku Sądu, potwierdzającej odmowę zawarcia ze 
skarżącym umowy o pracę na czas nieokreślony i oferującej mu kwotę ryczałtową w wysokości, która zdaniem skarżącego 
nie wystarczy do wynagrodzenia szkody, jaką twierdzi, że poniósł ze względu na niewykonanie wyroków Sądu.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 29 lipca 2014 r. w zakresie, w jakim zawiera odmowę zawarcia ze 
skarżącym umowy o pracę na czas nieokreślony i oferuje mu kwotę odszkodowania w wysokości 10 000 EUR, jak 
również decyzji z dnia 22 maja 2015 r., w zakresie, w jakim oddalono nią zażalenie złożone przez skarżącego na 
decyzję z dnia 29 lipca 2014 r.;

— obciążenie Europolu kosztami postępowania obejmującymi również koszty wynagrodzenia adwokata.

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2015 r. – ZZ/Europol

(Sprawa F-120/15)

(2015/C 354/68)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci W.J. Dammingh i N.D. Dane)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu wydanej w wykonaniu wyroku Sądu, utrzymującej w mocy odmowę zawarcia 
ze skarżącą umowy na czas nieokreślony i przyznającej jej kwotę ryczałtową, niewystarczającą w opinii skarżącej do 
naprawienia szkody, której, jak twierdzi, doznała z racji niewykonania wyroków Sądu.

C 354/56 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2015


