
Żądania strony skarżącej

— Tytułem żądania głównego: stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 18 czerwca 2014 r. 
o nieprzejęciu pewnych wynikających z niepełnosprawności syna skarżącego kosztów, innych niż koszty leczenia, 
niepodlegających zwrotowi przez wspólny system ubezpieczeń zdrowotnych (RCAM);

— tytułem żądania ewentualnego: nakazanie powołania eksperta zgodnie z art. 75 regulaminu postępowania dla celów 
ustalenia wynikającego z niepełnosprawności stopnia niezdolności do pracy;

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-39/15)

(2015/C 178/29)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego Unii, 
która stosuje nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 
3 marca 2011 r.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 15 października 2014 r. zawierającej obliczenie dodatkowych lat 
służby uprawniających skarżącego do emerytury w ramach uprawnień nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji;

— obciążenie Komisja Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2015 r. – ZZ/Rada

(Sprawa F-40/15)

(2015/C 178/30)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 2013 r.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej sporządzonego za 2013 r.

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2015 r. – ZZ i in./CEPOL

(Sprawa F-41/15)

(2015/C 178/31)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ in.

Strona pozwana: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) zmuszających skarżących albo do 
rezygnacji ze stanowisk w CEPOL, albo do przeprowadzki z Londynu do Budapesztu ze stratą finansową oraz żądanie 
odszkodowania i zadośćuczynienia za rzekomo poniesiona szkodę i rzekomo doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji CEPOL nr 17/2014/DIR z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeniesienia siedziby 
CEPOL do Budapesztu, Węgry, z dniem 1 października 2014 r., w której to decyzji poinformowano skarżących, że 
„niezastosowanie się do niniejszej instrukcji będzie uznane za rezygnację ze skutkiem od dnia 30 września 2014 r.”;

— stwierdzenie nieważności, również i o ile zajdzie taka potrzeba, decyzji CEPOL z dnia 28 listopada 2014 r. oddalających 
złożone przez skarżących w okresie od 8 do 21 sierpnia 2014 r. zażalenia na ww. decyzję;

— stwierdzenie nieważności, również i o ile zajdzie taka potrzeba, decyzji CEPOL z dnia 22 grudnia 2014 r., w których 
drodze CEPOL „przyjął” rezygnację dwóch skarżących;

— wypłata odszkodowania za poniesioną przez skarżących szkodę;

— wypłata zadośćuczynienia za doznaną przez skarżących krzywdę;

— obciążenie CEPOL wszystkimi kosztami postępowania poniesionymi przez skarżących.

Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-42/15)

(2015/C 178/32)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska
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