
Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-49/14)

(2014/C 292/80)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat M.C. García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wyznaczającej pierwszego oceniającego skarżących w ramach procedury 
w sprawie oceny za rok 2013.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 marca 2014 r., potwierdzonej pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r., w której 
skarżący zostali poinformowaniu o wyznaczeniu X jako pierwszego oceniającego;

— w stosownym wypadku zawieszenie postępowania w sprawie sprawozdań z oceny za rok 2013;

— zawieszenie X ze skutkiem natychmiastowym w pełnieniu wszystkich obowiązków;

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-51/14)

(2014/C 292/81)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 3 w postępowaniu 
w sprawie awansu w 2013 r. oraz przyznanie zadośćuczynienia za rzekomo doznaną krzywdę.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 października 2013 r. obejmującej listę urzędników awansowanych 
w postępowaniu w sprawie awansu w 2013 r.;

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko EAL

(Sprawa F-58/14)

(2014/C 292/82)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Rodrigues)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EAL)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EAL w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka 
personelu tymczasowego oraz żądanie odszkodowania za poniesioną szkodę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji EAL z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącym umowy 
o pracę;

— w stosownym wypadku stwierdzenie nieważności decyzji EAL z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie oddalenia zażalenia 
skarżącego z dnia 19 listopada 2013 r. na ww. decyzję;

— przyznanie skarżącemu odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową;

— przyznanie skarżącemu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, szacowaną na 20 000 EUR;

— obciążenie EAL kosztami postępowania.
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