
Skarga wniesiona w dniu 17 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-119/12) 

(2012/C 379/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J. J. Ghosez) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprze
dłużenia umowy skarżącej na czas nieokreślony oraz zasądzenie 
od Europolu wypłaty różnicy między kwotą wynagrodzenia, 
które skarżąca mogłaby otrzymać, gdyby pozostała na swoim 
stanowisku w Europolu, a kwotą wynikającą z wszystkich 
innych świadczeń, które skarżąca rzeczywiście uzyskała od 
dnia 1 czerwca 2012 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 3 
kwietnia 2012 r., którą pozwana poinformowała skarżącą 
o nieprzedłużeniu z nią umowy zawartej na czas określony, 
wygasającej w dniu 31 maja 2012 r.; 

— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej wypłaty różnicy 
między z jednej strony kwotą wynagrodzenia, które 
skarżąca mogłaby otrzymać, gdyby pozostała na swoim 
stanowisku, a z drugiej strony kwotą wynagrodzenia, hono
rariów, zasiłków dla bezrobotnych i wszelkich innych ekwi
walentnych świadczeń, które skarżąca rzeczywiście uzyskała 
od dnia 1 czerwca 2012 r. zamiast wynagrodzenia uzyski
wanego w charakterze członka personelu tymczasowego; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-120/12) 

(2012/C 379/62) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J.-J. Ghosez) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprze
dłużenia umowy ze stroną skarżącą na czas nieokreślony i 

zasądzenie od Europolu różnicy między kwotą wynagrodzenia, 
do którego otrzymania strona skarżąca miałaby prawo, gdyby 
pozostała na swoim stanowisku w Europolu a kwotą innych 
świadczeń wszelkiego rodzaju, które faktycznie pobierała od 
dnia 1 marca 2012 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez stronę 
pozwaną w dniu 28 listopada 2011 r., w której strona 
pozwana poinformowała skarżącą, że nie przedłuży zawartej 
z nią umowy na czas określony wygasającej w dniu 29 
lutego 2012 r.; 

— Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej różnicy 
między, z jednej strony, kwotą wynagrodzenia, do jakiego 
skarżąca miałaby prawo, gdyby pozostała na stanowisku w 
służbach pozwanej, a z drugiej strony, kwotą wynagrodze
nia, honorariów, zasiłku dla bezrobotnych lub innych świad
czeń zastępczych wszelkiego rodzaju, które faktycznie 
pobierała od dnia 1 marca 2012 r. zamiast wynagrodzenia 
otrzymywanego w charakterze członka personelu tymczaso
wego; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-121/12) 

(2012/C 379/63) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J.-J. Ghosez) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprze
dłużenia umowy ze stroną skarżącą na czas nieokreślony i 
zasądzenie od Europolu różnicy między kwotą wynagrodzenia, 
do którego otrzymania strona skarżąca miałaby prawo, gdyby 
pozostała na swoim stanowisku w Europolu a kwotą innych 
świadczeń wszelkiego rodzaju, które faktycznie pobierała od 
dnia 15 kwietnia 2012 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez stronę 
pozwaną w dniu 20 grudnia 2011 r., w której strona 
pozwana poinformowała skarżącą, że nie przedłuży zawartej 
z nią umowy na czas określony wygasającej w dniu 14 
kwietnia 2012 r.;
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— Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej różnicy 
między, z jednej strony, kwotą wynagrodzenia, do jakiego 
skarżąca miałaby prawo, gdyby pozostała na stanowisku w 
służbach pozwanej, a z drugiej strony, kwotą wynagrodze
nia, honorariów, zasiłku dla bezrobotnych lub innych świad
czeń zastępczych wszelkiego rodzaju, które faktycznie 
pobierała od dnia 15 kwietnia 2012 r. zamiast wynagro
dzenia otrzymywanego w charakterze członka personelu 
tymczasowego; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
18 października 2012 r. — Verstreken przeciwko Radzie 

(Sprawa F-16/10) ( 1 ) 

(2012/C 379/64) 

Język postępowania: francuski 

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s. 55.
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