
— stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego komisji konkursowej EPSO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie 
ponownego rozpatrzenia sprawy, wydanej w następstwie wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. o ponowne rozpatrzenie;

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 6 lipca 2015 r. oddalającej zażalenie złożone w dniu 
3 marca 2015 r. o sygn. R/10/15;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2015 r. – ZZ/Parlament

(Sprawa F-136/15)

(2016/C 007/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Parlamentu o skorygowaniu sytuacji skarżącego dotyczącej przysługującego 
mu dodatku edukacyjnego, a po drugie, decyzji o odzyskaniu kwot nienależnie pobranych przez skarżącą z tego tytułu.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w razie potrzeby, decyzji oddalającej zażalenie;

— obciążenie Parlament kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2015 r. – ZZ/Komitet Regionów

(Sprawa F-139/15)

(2016/C 007/52)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej Komitetu Regionów w sprawie uznanie zawodowego pochodzenia 
niezdolności skarżącego do pracy, jak również wniosek o zadośćuczynienie rzekomo doznanej krzywdy.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji prezydium Komitetu Regionów z dnia 2 grudnia 2014 r., doręczonej w dniu 
6 stycznia 2015 r., w zakresie, w jakim w decyzji tej zatwierdzono wnioski komisji ds. inwalidztwa i odmówiono 
uznania zawodowego pochodzenia niezdolności skarżącego do pracy w rozumieniu art. 78 ust. 5 regulaminu 
pracowniczego;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 24 lipca 2015 r., doręczonej w dniu 27 lipca 2015 r., 
oddalającej zażalenie skarżącego;

— zasądzenie od Komitetu Regionów kwoty w wysokości 25 000 EUR tytułem zadośćuczynienia;

— obciążenie Komitetu Regionów całością kosztów postępowania.
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