
Skarga wniesiona w dniu 2 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-111/12) 

(2012/C 379/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji potwierdzającej 
wnioski komisji lekarskiej orzekającej w przedmiocie stopnia 
niezdolności skarżącego do pracy i zawodowego podłoża jego 
choroby. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 8 listopada 
2011 r. potwierdzającej wnioski komisji lekarskiej z dnia 25 
sierpnia 2011 r., doręczonej skarżącemu w dniu 28 listo
pada 2011 r.; 

— w razie konieczności, stwierdzenie nieważności decyzji 
oddalającej zażalenie skarżącego wniesione w dniu 22 
czerwca 2012 r.; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty określonej 
ex aequo et bono i wstępnie na 100 000 EUR tytułem zadoś 
ćuczynienia za doznaną krzywdę; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2012 r. — ZZ i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-112/12) 

(2012/C 379/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu 
Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego 
Unii, które to decyzje zostały wydane na podstawie nowych 
ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika 
VIII do regulaminu pracowniczego urzędników 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu, na 
podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu, 
uprawnień emerytalnych skarżących nabytych przed 
rozpoczęciem służb w Komisji; 

— w zakresie, w jakim to konieczne, stwierdzenie nieważności 
o decyzji o oddaleniu ich identycznych zażaleń na decyzje o 
przeniesieniu ich uprawnień emerytalnych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko FRONTEX 

(Sprawa F-116/12) 

(2012/C 379/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej (FRONTEX) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego 
oraz żądanie odszkodowawcze. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego 
za rok 2010; 

— zasądzenie od pozwanego zapłaty kwoty 10 000 EUR 
tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

— obciążenie FRONTEX kosztami postępowania.

PL 8.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 379/35


	Skarga wniesiona w dniu 2 października 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-111/12)
	Skarga wniesiona w dniu 4 października 2012 r. — ZZ i in. przeciwko Komisji  (Sprawa F-112/12)
	Skarga wniesiona w dniu 15 października 2012 r. — ZZ przeciwko FRONTEX  (Sprawa F-116/12)

