
Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2013 r. — ZZ przeciwko 
Europolowi 

(Sprawa F-67/13) 

(2013/C 274/50) 

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 w sprawie nieprzedłużenia ze 
skarżącą umowy o pracę na czas określony. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji wydanych przez stronę 
pozwaną w dniach 26 września i 7 grudnia 2012 r., w 
których pozwana informuje skarżącą, że nie przedłuży z 
nią umowy o pracę na czas określony, która wygasa z 
dniem 31 marca 2013 r. oraz decyzji oddalającej zażalenie 
skarżącej, wydanej w dniu 9 kwietnia 2013 r.; 

— Zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej różnicy 
pomiędzy z jednej strony kwotą wynagrodzenia, które 
byłoby jej należne, gdyby pozostała na swoim stanowisku, 
a z drugiej strony kwotą wynagrodzenia, honorariów, 
zasiłku dla bezrobotnych lub jakiegokolwiek innego ekwi
walentnego zasiłku, które rzeczywiście uzyskiwała od dnia 1 
kwietnia 2013 r. zamiast wynagrodzenia pobieranego w 
charakterze członka personelu tymczasowego; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2013 r. — ZZ przeciwko 
EBC 

(Sprawa F-68/13) 

(2013/C 274/51) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC w sprawie zamknięcia 
wewnętrznego dochodzenia administracyjnego i sprawozdania 

z dochodzenia oraz zadośćuczynienie za krzywdę, której doznał 
skarżący. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu z dnia 7 stycznia 
2013 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania 
końcowego i zamknięcia wewnętrznego dochodzenia admi
nistracyjnego; 

— w konsekwencji, stwierdzenie nieważności dochodzenia I 
sprawozdania z dochodzenia i wszczęcie ponownego 
dochodzenia z prawidłową oceną okoliczności faktycznych; 

— zasądzenie odszkodowania za poniesioną szkodę szacowaną 
ex aequo et bono na 50 000 EUR; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2013 r. — ZZ przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-69/13) 

(2013/C 274/52) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. 
Louis, D. Abreu Caldas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o obliczeniu dodatkowych lat 
zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych 
przed rozpoczęciem służby na podstawie nowych ogólnych 
przepisów wykonawczych. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o obliczeniu lat zalicza
nych do okresu uprawniającego do emerytury z systemu 
emerytalnego instytucji Unii Europejskiej (zwanego dalej 
„SEIUE”) w przypadku przeniesienia uprawnień emerytal
nych do tego systemu na podstawie ogólnych przepisów 
wykonawczych (zwanych dalej „OPW”) do art. 11 § 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 
marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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