
Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-85/14)

(2014/C 421/90)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Niestosowanie art. 7 załącznika V i art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, zmienionych rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy 
urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników, oraz stwierdzenie nieważności decyzji 
o cofnięciu uprawnienia do zwrotu kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia i o zniesieniu czasu 
podróży.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że art. 7 załącznika V do regulaminu i art. 8 załącznika VII do regulaminu są niezgodne z prawem;

— stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznawaniu już skarżącym żadnego czasu podróży ani zwrotu kosztów 
corocznych podróży począwszy od 2014 r.;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 2 września 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-89/14)

(2014/C 421/91)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej Komisji w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego i obciążenie 
jej jego wypłatą, wraz z odsetkami, od chwili podjęcia służby przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego, wydanej w dniu 
11 listopada 2013 r. przez organ powołujący (PMO), a doręczonej w dniu 19 listopada 2013 r.;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej tego dodatku od chwili podjęcia służby przez skarżącą w Komisji;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej odsetek w stawce stosowanej przez EBC dla operacji refinansowania 
od kwoty odpowiadającej każdemu z tych dodatków, od chwili gdy były one należne do pełnej spłaty;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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