
Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprze
dłużenia umowy o pracę ze skarżącą na czas nieokreślony i 
zasądzenie od Europolu kwoty wynoszącej różnicę między 
kwotą wynagrodzenia, które mogłaby w dalszym ciągu otrzy
mywać w Europolu a kwotą wszelkich innych świadczeń, które 
faktycznie pobierała. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 6 maja 
2013 r., w drodze której Europol poinformował skarżącą, 
że nie przedłuży z nią umowy o pracę na czas określony, 
wygasającej w dniu 31 października 2013 r.; 

— zasądzenie od Europolu na rzecz skarżącej kwoty wyno
szącej różnicę między kwotą wynagrodzenia, które byłoby 
jej należne, gdyby pozostała zatrudniona w jego służbach, a 
kwotą wynagrodzenia, honorariów, zasiłku dla bezrobot
nych lub jakiegokolwiek innego świadczenia zastępczego, 
które rzeczywiście uzyskiwała od dnia 1 października 
2013 r. zamiast wynagrodzenia pobieranego w Europolu; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-123/13) 

(2014/C 52/106) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: P. Joassart, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozwiązania ze 
skarżącą umowy o pracę w charakterze pracownika kontrakto
wego ze skutkiem natychmiastowym. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozwiązania 
umowy o pracę, doręczonej w dniu 7 marca 2013 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-124/13) 

(2014/C 52/107) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: C. Bernard-Glanz, avocat) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddala
jącej wniosek skarżącej o udzielenie wsparcia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz, o ile 
zajdzie potrzeba, decyzji oddalającej zażalenie; 

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej kwoty 
50 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
wraz z odsetkami w wysokości ustawowej do chwili 
faktycznej zapłaty całej kwoty; 

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej jednej 
czwartej kosztów leczenia poniesionych w związku z pogor
szeniem się jej stanu zdrowia, tytułem naprawienia ponie
sionej szkody, wraz z odsetkami w wysokości ustawowej do 
chwili faktycznej zapłaty całej kwoty; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2014 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-1/14) 

(2014/C 52/108) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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