
Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – ZZ/OHIM

(Sprawa F-48/15)

(2015/C 190/42)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2013 oraz przyjętego na jego podstawie planu 
naprawczego oraz żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2013;

— stwierdzenie nieważności planu naprawczego przyjętego na podstawie sprawozdania z oceny;

— zasądzenie od OHIM na rzecz strony skarżącej kwoty 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
z zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia bądź obniżenia tej kwoty w toku postępowania;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-49/15)

(2015/C 190/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu na skarżącego kary dyscyplinarnej przeniesienia do grupy zaszeregowania 
AST5, mimo że był on powołany do grupy zaszeregowania AD5, za składanie nieprawdziwych oświadczeń w celu 
skorzystania z dodatku na ponowne zagospodarowanie i otrzymania wypłaty kosztów przeprowadzki.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – FS/EKES

(Sprawa F-50/15)

(2015/C 190/44)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FS (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie niezatwierdzenia objęcia przez skarżącą stanowiska kierownika wydziału oraz 
wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za rzekomo poniesioną szkodę i rzekomo doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) z dnia 
25 maja 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia objęcia przez skarżącą stanowiska kierownika wydziału;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 maja 2014 r., zatytułowanej „załącznik nr 2” w sprawie przeniesienia 
skarżącej z urzędu na stanowisko niebędące stanowiskiem kierowniczym;

— o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 grudnia 2014 r. oddalającej zażalenie skarżącej 
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

— naprawienie poniesionej przez skarżącą szkody i doznanej przez nią krzywdy;

— obciążenie EKES całością kosztów postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – FR/EASA

(Sprawa F-51/15)

(2015/C 190/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: FR (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
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