
Przedmiot sprawy

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

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) G. Lebedef pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 52 z 22.2.2014, s. 53.

Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(Sprawa F-39/14)

(2014/C 421/83)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze skarżącym oraz zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji ESMA/2013/ED/23 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy 
o pracę ze skarżącym;

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia w wysokości 20 000 EUR za doznaną krzywdę;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/14)

(2014/C 421/84)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat V. Simeons)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie cofnięcia dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu przyznanego stronie 
skarżącej w odniesieniu do jej matki oraz w sprawie cofnięcia ochrony ubezpieczeniowej wspólnego systemu ubezpieczenia 
chorobowego instytucji europejskich (JSIS), a także stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kwot wypłaconych 
stronie skarżącej
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności trzech decyzji PMO.1 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie cofnięcia dodatku przyznanego 
stronie skarżącej na opiekę nad jej matką w okresie od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2013 r. (decyzje z dni 11 maja 
2010 r., 5 maja 2011 r. oraz 16 stycznia 2012 r.);

— stwierdzenie nieważności decyzji PMO.3 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie cofnięcia ochrony ubezpieczeniowej 
matce strony skarżącej, oraz informującej ją o cofnięciu zwrotu kosztów leczenia;

— stwierdzenie nieważności decyzji PMO.l z dnia 23 października 2013 r. w sprawie cofnięcia nadpłaconych kwot na 
mocy art. 85 regulaminu pracowniczego;

— w stosownym wypadku, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 marca 2014 oddalającej zażalenie.

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/14)

(2014/C 421/85)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi, A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze stroną skarżącą umowy o pracę, która powinna być 
zawarta na czas nieokreślony.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nieprzedłużenia ze stroną skarżącą umowy 
o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego, która powinna być zawarta na czas nieokreślony;

— stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie 
oddalenia zażalenia strony skarżącej z dnia 15 listopada 2013 r. w zakresie, w jakim zawiera informacje uzupełniające, 
niezawarte w zaskarżonej decyzji z dnia 31 października 2013 r.;

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej odszkodowania w wysokości 20 000 EUR;

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania.
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