
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2014 r. ustalającej wartość kapitałową uprawnień 
emerytalnych nabytych przez stronę skarżącą przed podjęciem służby w Komisji;

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2015 r. – ZZ/Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL

(Sprawa F-29/15)

(2015/C 146/69)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat Vasileios A.Christianos)

Strona pozwana: Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL

Przedmiot i opis sporu

Naprawienie rzekomo doznanej przez skarżącego krzywdy ze względu na niezgodności z prawem, których dopuściła się 
strona pozwana w ramach sporządzania jego sprawozdania z oceny z 2012 r.

Żądania strony skarżącej

— Zasądzenie od wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną wszystkimi niezgodnymi 
z prawem aktami wymienionymi w skardze poprzez wypłacenie skarżącemu kwoty czterdziestu tysięcy EUR (40 000 €) 
wraz z odsetkami naliczanymi od dnia ogłoszenia wyroku do dnia całkowitej spłaty;

— obciążenie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2015 r. – ZZ/ESDZ

(Sprawa F-30/15)

(2015/C 146/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej celem wykonania wyroku wydanego w dniu 26 lutego 2014 r. przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w sprawie F-53/13, Diamantopoulos/ESDZ, stwierdzającego nieważność decyzji 
o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu w 2012 r., a także 
żądanie zadośćuczynienia za rzekomo wyrządzoną krzywdę oraz odszkodowania za rzekomą wyrządzoną szkodę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji wydanej w dniu 29 kwietnia 2014 r. o nieawansowaniu skarżącego do 
grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu w 2012 r.;
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— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego odszkodowania w wysokości 25 000 EUR;

— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2015 r. – ZZ/Rada

(Sprawa F-31/15)

(2015/C 146/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Verlardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności paska wypłaty emerytury skarżącego za maj 2014 r. w zakresie, w jakim wskazano w nim 
dostosowanie wysokości emerytury o 0 % za 2011 r. oraz o 0,8 % za 2012 r., a także żądanie odszkodowania za 
wyrządzoną szkodę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji oraz w razie potrzeby decyzji oddalających zażalenia;

— nakazanie stronie pozwanej zapłaty, tytułem naprawienia szkody majątkowej, na rzecz skarżącego zaległego 
wynagrodzenia odpowiadającego dostosowaniu jego wynagrodzenia i emerytury o 1,7 % w latach 2011 i 2012, 
powiększonego o odsetki za zwłokę naliczane począwszy od dnia wydania wyroku według stopy procentowej 
Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o dwa punkty procentowe;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2015 r. – ZZ i in./Rada

(Sprawa F-32/15)

(2015/C 146/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności informacji o wynagrodzeniu i o emeryturze skarżących za maj 2014 r. w zakresie, w jakim 
zawierają one dostosowanie wynagrodzeń i emerytur w wysokości 0 % za 2011 r. i 0,8 % za 2012 r. oraz żądane 
naprawienia podnoszonej szkody.
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