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Acțiune introdusă la 24 decembrie 2012 — ZZ/Comisia
(Cauza F-158/12)
(2013/C 86/50)

contractual încadrat în grupa de funcții I, majorat cu
dobânzile aferente de la data scadenței fiecărei plăți lunare
a salariului până la plata lor efectivă;
— obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Limba de procedură: franceza
Acțiune introdusă la 28 decembrie 2012 — ZZ/AEM
Părțile

(Cauza F-162/12)

Reclamant: ZZ (reprezentanți: A. Salerno și B. Cortese, avocați)

(2013/C 86/51)

Pârâtă: Comisia Europeană

Limba de procedură: franceza

Obiectul și descrierea litigiului

Părțile

Anularea deciziei prin care se respinge cererea de angajare a
reclamantului în calitate de agent contractual în cadrul grupei
de funcții III care a fost formulată de Oficiul Infrastructură și
Logistică din Luxemburg și repararea prejudiciului material
suferit.

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis și D. Abreu
Caldas, avocați)

Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei șefului Unității „Recrutare și încetarea
serviciului” (DG HR.B.2) a Comisiei Europene din 6 martie
2012 prin care a fost respinsă cererea de angajare a recla
mantului în calitate de agent contractual în cadrul grupei de
funcții III care fusese formulată de Oficiul Infrastructură și
Logistică din Luxemburg;
— obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material cauzat
reclamantului prin decizia atacată ce urmează a fi evaluat
corespunzător diferenței dintre retribuțiile aferente grupei de
funcții III începând din luna octombrie 2011 și cele pe care
acesta a continuat să le primească în calitate de agent

Pârâtă: Agenția Europeană de Mediu
Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei de reintegrare a reclamantului în urma unui
concediu de boală după data la care acesta ar fi fost apt de
muncă potrivit avizelor medicale.
Concluziile reclamantului
— Anularea decizie de respingere, adoptată la 20 septembrie
2012 de autoritatea competentă să încheie contractele, a
reclamației din 21 mai 2012 prin care se solicita retragerea
deciziei din 21 februarie 2012 de a-l reintegra la 24 ianuarie
2012 în urma unui concediu de boală.
— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

