
Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2014 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-6/14) 

(2014/C 85/48) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: F. Van der Schueren, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie przy
znania skarżącej renty wdowiej w związku ze zgonem jej 
byłego małżonka. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji Euro
pejskiej z dnia 29 października 2013 r., wydanej w odpo
wiedzi na zażalenie skarżącej (nr R/485/13) w sprawie przy
znania jej renty wdowiej w związku ze zgonem jej byłego 
małżonka; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2014 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-7/14) 

(2014/C 85/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno) 

Strona pozwana: Komisja 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie skrócenia 
okresu przedłużenia ze skarżącą umowy o pracę w charakterze 
członka personelu tymczasowego z trzech do dwóch lat. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z 
dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie skrócenia okresu przedłu 
żenia ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka 
personelu tymczasowego z trzech do dwóch lat przyzna
nego decyzją z dnia 23 listopada 2011 r.; 

— ustalenie odszkodowania w wysokości 45 000 EUR powięk
szonego o odsetki za zwłokę, które może być należne 
skarżącej w wypadku gdy Komisja, z powodów o charak
terze prawnym, nie będzie mogła przywrócić jej do pracy na 
okres jednego roku; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2014 r. — ZZ 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-8/14) 

(2014/C 85/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: A. Senes i L. Payot, avocats) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie awansu 
skarżącej z grupy funkcyjnej F do grupy funkcyjnej E. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji komitetu odwoławczego z 
dnia 23 października 2013 r.; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania.
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