
Skarga wniesiona w dniu 5 września 2014 r. – ZZ i ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-91/14)

(2014/C 421/92)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. de Abreu Caldas i M. de Abreu Caldas)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego 
Unii przy zastosowaniu nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu 
pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących ustalenia liczby lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury 
nabytych przez pierwszego ze skarżących przed rozpoczęciem służby w Radzie oraz decyzji dotyczących ustalenia lat 
zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury ostatecznie nabytych przez drugiego ze skarżących na podstawie 
art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2014 r. – ZZ przeciwko EBC

(Sprawa F-95/14)

(2014/C 421/93)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, avocats)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EBC w sprawie nieprzyznania skarżącemu dodatkowej podwyżki wynagrodzenia 
w kontekście postępowania w przedmiocie corocznego przeglądu wynagrodzeń i premii za 2014 r.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu, wydanej w dniu 25 lutego 2014 r. i przekazanej personelowi w dniu 3 marca 
2014 r., w sprawie nieprzyznania skarżącemu dodatkowej podwyżki do wynagrodzenia za 2014 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie oddalenia szczególnego odwołania z dnia 1 lipca 2014 r., otrzymanego 
w dniu 8 lipca 2014 r.;
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— o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji kierownika właściwego departamentu DG-H w sprawie 
nierozważenia i niezaproponowania skarżącego do ASA, przekazanej w sposób dorozumiany w decyzji zarządu z dnia 
25 lutego 2014 r. oraz w decyzji w sprawie oddalenia szczególnego odwołania z dnia 1 lipca 2014 r.;

— nakazanie naprawienia szkody materialnej polegającej na utracie szansy uzyskania ASA w 2014 r., oszacowanej na 
54 635 EUR, lub alternatywnie stwierdzenie nieważności postępowania, które doprowadziło do wydania decyzji z dnia 
25 lutego 2014 r. i nakazanie EBC zorganizowania nowego postępowania w przedmiocie przyznania dodatkowych 
podwyżek wynagrodzenia za 2014 r.;

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia oszacowanego ex aequo et bono na 5 000 EUR;

— obciążenie EBC kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – BO przeciwko Komisji

(Sprawa F-121/11) (1)

(2014/C 421/94)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 72.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – CK przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/13) (1)

(2014/C 421/95)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 129 du 4.5.2013, s. 31.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko 
Komisji

(Sprawa F-83/13) (1)

(2014/C 421/96)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 344 du 23.11.2013, s. 69.
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