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PERSONALDOMSTOLEN
Talan väckt den 24 december 2012
kommissionen

—

ZZ

mot

— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

(Mål F-158/12)
(2013/C 86/50)

Talan väckt den 28 december 2012 — ZZ mot EEA

Rättegångsspråk: franska

(Mål F-162/12)
(2013/C 86/51)

Parter

Rättegångsspråk: franska

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)
Svarande: Europeiska kommissionen
Parter
Saken och beskrivning av tvisten
Ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja den ansökan om
anställning av sökanden som kontraktsanställd i tjänstegrupp
III som formulerats av Infrastruktur- och logistikbyrån i Lux
emburg, samt ersättning för sökandens ekonomiska skada.
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara det beslut som chefen för enheten ”Nyanställ
ning och tjänstens upphörande” (DG HR.B.2) vid Europeiska
kommissionen meddelade den 6 mars 2012 om beslutet att
inte bevilja den ansökan om anställning av sökanden som
kontraktsanställd i tjänstegrupp III som formulerats av Infra
struktur- och logistikbyrån i Luxemburg,
— förplikta svaranden att ersätta den ekonomiska skada som
beslutet inneburit för sökanden, vilken ska värderas som
skillnaden mellan den lön som tjänstegrupp III var berätti
gad till från och med oktober månad 2010 och den som
sökanden alltjämt uppbär såsom kontraktsanställd i tjäns
tegrupp I, plus ränta från och med dagen för var och en
av månadslönernas utbetalning till och med dagen för be
talning, och

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D.
Abreu Caldas)
Svarande: Europeiska miljöbyrån

Saken och beskrivning av tvisten
Talan om ogiltigförklaring av beslutet om sökandens återinträde
i tjänst efter sjukledighet efter att han, enligt läkarutlåtanden,
ansågs arbetsför.

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara beslutet som fattats av myndigheten som har
befogenhet att sluta anställningsavtal den 20 september
2012 att avslå klagomålet av den 21 maj 2012, vilket syf
tade till att undanröja beslutet av den 21 februari 2012,
varigenom fastslogs att sökanden skulle återinträda i tjänst
den 24 januari 2012 efter sjukledighet, och
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

