
Skarga wniesiona w dniu 27 października 2014 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-125/14)

(2015/C 007/77)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu w sprawie zwolnienia strony skarżącej oraz zasądzenie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz, w zakresie, w jakim jest to wymagane, decyzji oddalającej zażalenie 
strony skarżącej;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony skarżącej wynagrodzenia i dodatków, które strona skarżąca powinna 
była otrzymać tytułem wynagrodzenia do końca kadencji Parlamentu 2009–2014;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony skarżącej kwoty 50 000 EUR zgodnie z zasadami słuszności 
(ex aequo et bono) tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z utraty szansy otrzymania zatrudnienia 
w Parlamencie Europejskim po upływie kadencji 2009–2014, z zastrzeżeniem zwiększenia lub zmniejszenia tej kwoty 
w toku postępowania;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony skarżącej kwoty 15 000 EUR zgodnie z zasadami słuszności 
(ex aequo et bono) tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, z zastrzeżeniem zwiększenia lub zmniejszenia 
tej kwoty w toku postępowania;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-127/14)

(2015/C 007/78)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Wniosek o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przeprowadzenia ponownego obliczenia liczby 
dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przez stronę skarżącą w ramach systemu 
emerytalnego Unii zgodnie z nowymi ogólnymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi art. 11 i 12 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego urzędników.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 27 stycznia 2014 r. oddalającej wniosek strony skarżącej 
o przeprowadzenie ponownego obliczenia dodatkowych lat służby zaliczonych do okresu uprawniającego do 
emerytury w następstwie przeniesienia uprawnień emerytalnych strony skarżącej z niemieckiego systemu emerytalnego 
do wspólnotowego systemu emerytalnego, wniesiony w dniu 6 stycznia 2014 r.;

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania w niniejszej instancji i to bez względu na rozstrzygnięcie 
niniejszej skargi ze względu na to, że odpowiedź Komisji na zażalenie strony skarżącej była w tak małym stopniu 
dostosowana do brzmienia tego zażalenia, iż strona skarżąca była zmuszona zwrócić się do Sądu w celu rzeczywistego 
rozpatrzenia zarzutów, które podniosła.

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

(Sprawa F-129/14)

(2015/C 007/79)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ESDZ o odwołaniu skarżącego bez obniżenia wymiaru jego uprawnień emerytalnych

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji ESDZ z dnia 16 stycznia 2014 r. o odwołaniu skarżącego bez obniżenia wymiaru 
jego uprawnień emerytalnych;

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-131/14)

(2015/C 007/80)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niepodwyższeniu wynagrodzenia skarżącego, który jest członkiem personelu 
kontraktowego, ze względu na zwiększenie tygodniowej liczby godzin pracy do 40 w następstwie wejścia w życie w dniu 
1 stycznia 2014 r. nowego regulaminu pracowniczego.
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