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— semmisítse meg Személyi Erőforrások és Biztonság Főigaz
gatóság HR. B. igazgatósága „felvétel és a szolgálati jogvi
szony megszűnése” egysége vezetőjének a munkaszerződés
megkötésére jogosult hatóság minőségében hozott, a
felperes szerződésének meghosszabbítását mellőző határoza
tát;
— amennyiben szükséges, semmisítse meg a munkaszerződés
megkötésére jogosult hatóság által hozott, a felperes által
benyújtott panasz elutasításáról szóló határozatot;
— helyezze vissza a felperest a DIGIT Főigazgatóságon belül
elfoglalt álláshelyére, a szerződésének a személyzeti szabály
zatból eredő követelményekkel összhangban történő
meghosszabbítása keretében;
— másodlagosan, és arra az esetre, ha nem adna helyt a fenti
ekben megfogalmazott, visszahelyezés iránti kérelemnek,
kötelezze az alperest a felperest ért kár megfizetésére,
amelyet a felperes ideiglenesen és méltányossági alapon
azon különbözetként értékel, amely egyrészt azon díjazás
között áll fenn, amelyet a Bizottságnál ideiglenes alkalma
zottként akkor kapott volna, ha a szerződését meghosszab
bították volna, másrészt pedig a felperes által jelenleg kapott
munkanélküli ellátások között, mindezt (az egyéb alkalma
zottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkében előírt
meghosszabbítási időtartamnak megfelelő) kétéves időtar
tamra, az érintett időszakra irányadó, jogszabályi mértékű
késedelmi kamatokkal növelve;
— mindenesetre a nem vagyoni kár megtérítéseként kötelezze
az alperest ideiglenesen és méltányossági alapon 5 000
euróban megállapított összeg megfizetésére, az ítélet
meghozatalának időpontjáig a jogszabályi mértékű kése
delmi kamatokkal növelve;
— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

2012. február 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra
Európai Számvevőszék
(F-14/12. sz. ügy)
(2012/C 138/75)
Az eljárás nyelve: német

C 138/33

2011. évi előléptetési időszakra vonatkozóan mellőzte a
felperes AD12 besorolási fokozatba való előléptetését;
— a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes
2011. november 18-i határozatát, amelyben az alperes
megerősítette a 2011-ben az AD13 besorolási fokozatba
való előléptetés vonatkozásában rendelkezésre álló állás
helyek számát, aminek következtében elutasították a felpe
resnek a 2011. május 26-i határozattal szemben előterjesz
tett panaszát;
— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Számvevőszéket
kötelezze a költségek viselésére.
2012. február 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra
Bizottság
(F-16/12. sz. ügy)
(2012/C 138/76)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: ZZ (képviselők: P. Nelissen Grade és G. Leblanc ügyvé
dek)
Alperes: Európai Bizottság
A jogvita tárgya és leírása
A felperes beosztását egyoldalúan megváltoztató határozat
megsemmisítése
Kereseti kérelmek
— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2012. február 1-jei határozatát, amely a
felperest az A4 egység helyett a D5 egységbe osztja be;
— kötelezze a Bizottságot, hogy nem vagyoni kár jogcímén
fizessen meg a felperesnek 3 000 eurót;
— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.
2012. február 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra
Bizottság

Felek

(F-17/12. sz. ügy)

Felperes: ZZ (Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség) (képvi
selő: O. Mader ügyvéd)

(2012/C 138/77)

Alperes: Európai Számvevőszék

Az eljárás nyelve: olasz
Felek

A jogvita tárgya és leírása

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Az alperes azon határozatainak megsemmisítése, amelyben a
2011. évi előléptetési időszakra vonatkozóan mellőzte a felperes
AD13 besorolási fokozatba való előléptetését.

Alperes: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

A Bizottság kötelezése azon kár megtérítésére, amelyet a
felperes saját állítása szerint szenvedett el betegsége súlyossá
gának elismerésére irányuló eljárás túlzottan hosszú időtartama
okán.

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes
2011. május 26-i határozatát, amelyben az alperes a

A jogvita tárgya és leírása

