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Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie nieważności zawiadomienia o zmianie nr 3 kierownika wydziału PMO.4 Komisji Europejskiej
zawierającego wskazania co do nowych wysokości renty rodzinnej przyznanej skarżącemu oraz rent sierocych
przyznanych trójce jego dzieci, które to zawiadomienie zostało przekazane skarżącemu w dniu 6 lutego 2015 r.
i uzupełnione uzasadnieniem decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie z dnia 3 sierpnia 2015 r.;
— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2015 r. – ZZ/EBI
(Sprawa F-145/15)
(2016/C 111/54)
Język postępowania: szwedzki
Strony
Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Nordh)
Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 2014 r. oraz żądanie zadośćuczynienia za poniesioną
krzywdę.

Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej w sprawie oceny skarżącego za postępowanie w sprawie oceny (2014),
w tym decyzji dotyczącej podwyżki wynagrodzenia, przyznania premii i awansu w ramach tej oceny, a także będącego
tego następstwem sprawozdania z oceny w postepowaniu (2014), zarówno w części dotyczącej wyników pracy
skarżącego w 2014 r., jak i celów wyznaczonych mu na 2015 r.;
— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 150 000 EUR z odsetkami tytułem zadośćuczynienia;
— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2015 r. – ZZ i in./ESDZ
(Sprawa F-153/15)
(2016/C 111/55)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci N. de Montigny i J.N. Louis)
Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności decyzji ESDZ, zawartej w rozliczeniach wynagrodzenia skarżących w zakresie, w jakim stanowi
ona pierwsze zastosowanie obniżenia z 25 % do 20 % dodatku ze względu na warunki życia na podstawie decyzji dyrektora
ds. administracyjnych.
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Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie, że decyzja dyrektora generalnego ds. administracyjnych ESDZ z dnia 23 lutego 2015 r. nie znajduje
zastosowania do skarżących;
— W rezultacie, stwierdzenie nieważności ich rozliczenia wynagrodzenia z marca 2015 r. oraz rozliczeń sporządzonych
w następnych miesiącach w zakresie, w jakim stosują dodatek ze względu na warunki życia w wysokości 20 %;
— obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2016 r. – ZZ/Parlament
(Sprawa F-1/16)
(2016/C 111/56)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)
Strona pozwana: Parlament Europejski
Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie nieumieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie
urzędników wybranych, aby uczestniczyć w programie kształcenia w ramach kampanii certyfikacji 2014.
Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie nieważności wydanej przez organ powołujący decyzji z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nieumieszczenia
nazwiska skarżącego w wykazie urzędników wybranych, aby uczestniczyć w programie kształcenia w ramach kampanii
certyfikacji 2014;
— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 lutego 2016 r. – Sesma Merino/OHIM
(Sprawa F-125/13) (1)
(2016/C 111/57)
Język postępowania: francuski
Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.
(1)

Dz.U. C 129 z 28.4.2014, s. 37.

