
Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o uznanie, że wykonuje szczególne obowiązki 
kwalifikujące go do zaszeregowania na stanowisku „kierownik wydziału lub stanowisko równoważne” albo „radca lub 
stanowisko równoważne”, na podstawie art. 30 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

— pomocniczo, w braku pełnego i pozbawionego znamion dyskryminacji wdrożenia art. 30 ust. 3 załącznika XIII do 
regulaminu pracowniczego, stwierdzenie nieważności komunikatu z 2013 r. (oraz komunikatu z 2014 r. w części, 
która powtarza sformułowania komunikatu z 2013 r.);

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2016 r. – ZZ/Frontex

(Sprawa F-21/16)

(2016/C 251/57)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat Spyros A. Pappas)

Strona pozwana: Frontex

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze skarżącym oraz wniosek o odszkodowanie 
w związku z utratą wynagrodzenia oraz świadczeń emerytalnych.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Frontex z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze 
skarżącym;

— zasądzenie od Frontex odszkodowania za utratę wynagrodzenia oraz świadczeń emerytalnych przez skarżącego;

— obciążenie Frontex kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2016 r. – ZZ/CPVO

(Sprawa F-22/16)

(2016/C 251/58)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze stroną skarżącą umowy o pracę w charakterze członka 
personelu tymczasowego oraz wniosek o odszkodowanie za rzekomo poniesioną przez stronę skarżącą szkodę i doznaną 
przez nią krzywdę.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę (OUZU) z dnia 24 czerwca 
2015 r. w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego po 
31 grudnia 2015 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji OUZU z dnia 20 stycznia 2016 r. oddalającej zażalenie skarżącej z dnia 15 września 
2015 r. na ww. decyzję;

— naprawienie w ten sposób poniesionej szkody, oszacowanej tymczasowo ex aequo et bono, na 119 767 EUR;

— zasądzenie na rzecz skarżącej zadośćuczynienia w wysokości 30 000 EUR za doznana krzywdę;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-23/16)

(2016/C 251/59)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Odszkodowanie na rzecz strony skarżącej za szkodę materialną, którą jej zdaniem poniosła ona z powodu podnoszonego 
opóźnienia w ramach organizacji postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania w 2013 r.

Żądania strony skarżącej

— Nakazanie stronie pozwanej całkowitego naprawienia szkody poniesionej przez skarżącą ze względu na opóźnienie 
zaistniałe przy organizacji postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania w 2013 r.;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-24/16)

(2016/C 251/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Moyse)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji, w której oddalono żądanie zmiany przez stronę pozwaną sposobu obliczenia uprawnień 
pieniężnych przysługujących skarżącemu w następstwie jego dymisji z Komisji w 2000 r.
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