
Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji i, w miarę potrzeby, decyzji oddalających zażalenia;

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty zaległości w wynagrodzeniu odpowiadających dostosowaniu wynagrodzeń 
i emerytur skarżących o 1,7 % za 2011 r. i 2012 r. tytułem naprawienia szkody, podwyższonej o odsetki za zwłokę 
według stopy procentowej Centralnego Banku Europejskiego, podwyższonej o 2 punkty, począwszy od dnia 1 lipca 
2011 r., względnie od dnia 1 lipca 2012 r.;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-35/15)

(2015/C 146/73)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Huglo)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nienadawaniu dalszego biegu sprawie wniosku o wsparcie złożonego przez 
skarżącego, gdy został on oskarżony o sprzeniewierzenie środków nalężących do budżetu wspólnotowego.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 21 listopada 2014 r., otrzymanej w dniu 3 grudnia 
2014 r., oddalającej zażalenie nr R/865/14 złożone przez skarżącego w dniu 5 sierpnia 2014 r.;

— zasądzenie od Komisji Europejskiej kwoty 17 242,51 EUR, z zastrzeżeniem późniejszego dostosowania;

— zasądzenie od Komisji Europejskiej kwoty 3 000 EUR tytułem kosztów niepodlegających zwrotowi oraz obciążenie jej 
kosztami postępowania, z zastrzeżeniem późniejszego dostosowania.

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2015 r. – ZZ i ZZ/Trybunał Sprawiedliwości

(Sprawa F-36/15)

(2015/C 146/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke i T. Van Lysebeth)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalających uprawnienia skarżących w zakresie zwrotu kosztów corocznych podróży na 
podstawie art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, zmienionego rozporządzeniem nr1023/2013 Parlamentu 
i Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu pracowniczego urzędników i WZIP.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności rozliczeń wynagrodzenia skarżących za lipiec 2014 r. w zakresie, w jakim zastosowano 
w nich po raz pierwszy art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, w brzmieniu obowiązującym od dnia 
1 stycznia 2014 r., celem ustalenia wysokości zwrotu kosztów podróży;

— obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 marca 2015 r. – BU/EMA

(Sprawa F-97/14) (1)

(2015/C 146/75)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 50.
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