
Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-36/16)

(2016/C 335/70)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania 
w sprawie awansu (2015)

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opublikowania listy awansowanych 
urzędników w ramach postępowania w sprawie awansu (2015) w zakresie, w jakim nie zawiera ona nazwiska 
skarżącego;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2016 r. – ZZ/EIB

(Sprawa F-37/16)

(2016/C 335/71)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokat B. Maréchal)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w ramach dochodzenia w sprawie poszanowania godności pracownika w pracy 
odnoszącego się do zarzutów molestowania seksualnego, w której to decyzji oddalono zażalenie skarżącej, a także żądanie 
zasądzenia zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę i odszkodowania tytułem poniesionych przez skarżącą kosztów 
leczenia.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 października 2015 r. wydanej w ramach przeprowadzonego przez komisję 
dochodzeniową dochodzenia w sprawie poszanowania godności pracownika w pracy wszczętego przez skarżącą 
w dniu 20 maja 2015 r. przeciwko jej przełożonemu, a także stwierdzenie nieważności sprawozdania komisji 
dochodzeniowej z dnia 14 września 2015 r. dotyczącego wysuniętego przez skarżącą żądania odnoszącego się do 
poszanowania godności pracownika w pracy, w którym to sprawozdaniu oddalono jej zażalenie i zawarto 
nieprawidłowe zalecenia, w tym dotyczące złagodzenia sprawozdania;
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— zasądzenie odszkodowania tytułem kosztów leczenia poniesionych przez skarżącą ze względu na wyrządzoną szkodę, 
wynoszących: (i) aktualnie 977 EUR (w tym VAT), a także (ii) tymczasowo 5 850 EUR tytułem przyszłych kosztów 
leczenia;

— zasądzenie zadośćuczynienia za wyrządzoną skarżącej krzywdę w wysokości 20 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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