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Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2013 r. — ZZ i ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-114/13) 

(2014/C 52/102) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: A. Salerno i B. Cortese, 
avocats) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej organu powołują
cego w sprawie uznania za zgodną z prawem decyzji miej
scowego komitetu pracowniczego w Luksemburgu w sprawie 
cofnięcia pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania 
go w ramach centralnego komitetu pracowniczego Komisji. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej organu powo 
łującego w sprawie uznania za zgodną z prawem decyzji 
miejscowego komitetu pracowniczego w Luksemburgu w 
sprawie cofnięcia pełnomocnikowi pełnomocnictwa do 
reprezentowania go w ramach centralnego komitetu 
pracowniczego Komisji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-118/13) 

(2014/C 52/103) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 
2002 r. oraz stwierdzenie nieważności przyznania punktów za 
osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu (2003). 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej (REC/CDR) skarżącego za okres od dnia 1 lipca 
2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.; 

— Posiłkowo, stwierdzenie nieważności przyznania punktów 
za osiągnięcia skarżącemu w postępowaniu w sprawie 
awansu (2003), gdyż nie zostały one przyznane w średnim 
wymiarze punktów przyznanych personelowi w jego grupie 
zaszeregowania w tym postępowaniu; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-121/13) 

(2014/C 52/104) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. de Abreu Caldas i J.N. 
Louis, avocats) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego 
Unii, w którym obowiązują nowe ogólne przepisy wykonawcze 
do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 kwietnia 2013 r. 
dotyczącej obliczenia uprawnień emerytalnych nabytych 
przed rozpoczęciem służby w Komisji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-122/13) 

(2014/C 52/105) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J. Kempeners i M. 
Itani)
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