
— Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r., otrzymanej w dniu 7 sierpnia 
2014 r., oddalającej zażalenie skarżącej z dnia 16 kwietnia 2014 r., w zakresie, w jakim zawiera ona odmowę 
wypłacenia skarżącej kwoty 5 686 EUR, naprawienia szkody wynikłej dla skarżącej z otrzymania z opóźnieniem 
identyfikatora APA, służbowego adresu mailowego i dostępu do intranetu Parlamentu Europejskiego, wszczęcia 
dochodzenia administracyjnego dotyczącego skargi na mobbing skarżącej i naprawienia krzywdy skarżącej wynikłej 
z tej ostatniej odmowy;

— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w kwocie 144 000 EUR tytułem naprawienia szkody skarżącej;

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia ustalonego ex aequo et bono na kwotę 60 000 EUR tytułem 
naprawienia krzywdy skarżącej;

— zasądzenie od strony pozwanej odsetek za zwłokę o stopie ustalonej przez Europejski Bank Centralny powiększonej o 2 
punkty od ww. kwot 5 686 EUR i 144 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2014 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-134/14)

(2015/C 034/65)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Tymen)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wykluczającej powstanie szkody z racji opóźnienia w ustaleniu przez Komisję 
zawodowego podłoża choroby skarżącej i przyznającej jedynie 2 000 EUR tytułem rekompensaty za utrzymywanie jej 
w niepewności co do uznania zawodowego podłoża jej choroby, a także żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r., otrzymanej przez skarżącą listem 
poleconym w dniu 1 października 2014 r., oddalającej jej zażalenie z dnia 24 kwietnia 2014 r.;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 3 lutego 2014 r. uwzględniającej jedynie 
w części wniosek o odszkodowanie skarżącej z dnia 16 października 2013 r.;
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— nakazanie naprawnienia krzywdy skarżącej, szacowanej ex aequo et bono na kwotę de 20 000 EUR;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2014 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-136/14)

(2015/C 034/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat D. de Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji przyznającej mu z mocą wsteczną dodatek zagraniczny, w zakresie w jakim moc 
wsteczna ograniczona jest do dnia 1 września 2013 r., zaś skarżący podnosi, że Komisja powinna przyznać mu ten dodatek 
od chwili jego zatrudnienia w Komisji w dniu 1 lipca 1999 r.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 29 stycznia 2014 r. o przyznaniu mu dodatku zagranicznego, o którym 
mowa w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, z mocą wsteczną od dnia 1 września 2013 r., zamiast od 
chwili jego zatrudnienia w dniu 1 lipca 1999 r.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2014 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-137/14)

(2015/C 034/67)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie 
rozwiązania wiążącej ją ze skarżącym umowy o pracę na czas nieokreślony oraz żądanie zadośćuczynienia za doznaną 
przez skarżącego krzywdę i odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę niematerialną.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji ESDZ, doręczonej skarżącemu pismem ESDZ z dnia 29 stycznia 2014 r., na mocy 
której wiążąca ją ze skarżącym umowa o pracę miała wygasnąć w dniu 31 sierpnia 2014 r. o północy na podstawie 
siedmiomiesięcznego wypowiedzenia,
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