
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 29 lipca 2014 r., w zakresie, w jakim nie przewiduje ona zawarcia ze 
skarżącą umowy na czas nieokreślony oraz przyznaje jej odszkodowanie w kwocie 10 000 EUR, a także decyzji z dnia 
22 maja 2015 r., oddalającej zażalenie złożone przez skarżącą na decyzję z dnia 29 lipca 2014 r.;

— obciążenie Europol kosztami postępowania, w tym wynagrodzenia adwokatów.

Skarga wniesiona w dniu 21 sierpnia 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-121/15)

(2015/C 354/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącej na stanowisko, na które opublikowano ogłoszenie 
o naborze COM/2014/2036, ze względu na brak spełnienia warunku sześciomiesięcznej przerwy w umowie przed 
zatrudnieniem pracownika, który był wcześniej zatrudniony w stopniu zaszeregowania AT2c, na podstawie notatki DG HR 
D(2005)18064 z dnia 28 lipca 2005 r., a także naprawienie doznanej szkody i krzywdy.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 22 maja 2014 r. w drodze której DG RRHH nie zgodziła się na zatrudnienie 
skarżącej;

— Stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji z dnia 14 listopada 2014 r. oddalającej zażalenie;

— Nakazanie naprawienia szkody majątkowej i krzywdy skarżącej wynikłych z tych decyzji, szacowanych, z zastrzeżeniem 
ponownej kalkulacji, na kwotę 326 275 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2015 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/15)

(2015/C 354/70)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia nabytych przez skarżącego uprawnień emerytalnych do systemu 
emerytalnego instytucji Unii na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych (DGE) i art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 6 stycznia 2015 r. potwierdzającej przeniesienie do systemu emerytalnego 
instytucji Unii Europejskiej uprawnień emerytalnych skarżącego nabytych przed jego wstąpieniem do służby na 
podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 
3 marca 2011 r.;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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