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— nietig verklaren het besluit van het hoofd van de eenheid
„aanwerving en beëindiging van de dienst”, directie HR B,
DG Personeelszaken en veiligheid, in zijn hoedanigheid van
TAOBG, om de overeenkomst van de verzoekende partij
niet te verlengen;

— nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij van
18 november 2011 tot bevestiging van het aantal in 2011
voor bevordering naar de rang AD 13 beschikbare posten,
met als gevolg dat verzoekers klacht tegen het besluit van
26 mei 2011 is afgewezen;

— voor zover nodig, nietig verklaren het besluit van het TA
OBG tot afwijzing van de door de verzoekende partij in
gediende klacht;

— verwijzing van de Europese Rekenkamer in de kosten.

— de verzoekende partij herplaatsen in de functie die zij bin
nen het DG DIGIT vervulde in het kader van een verlenging
van haar overeenkomst conform de statutaire vereisten;
— subsidiair, voor het geval het hierboven opgenomen verzoek
om herplaatsing niet wordt gehonoreerd, de verwerende
partij veroordelen tot vergoeding van de door de verzoe
kende partij geleden schade, welke voorlopig en ex aequo
et bono wordt geraamd op het verschil tussen de bezoldi
ging die zij als tijdelijk functionaris van de Commissie zou
hebben ontvangen indien haar overeenkomst was verlengd
en de werkloosheidtoelagen die zij thans ontvangt, en wel
gedurende twee jaar (als zijnde de duur van de verlenging
volgens de bewoordingen van artikel 8 RAP), te vermeerde
ren met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief gedu
rende de betrokken periode;
— in elk geval, de verwerende partij veroordelen tot betaling
van een vergoeding voor de immateriële schade welke voor
lopig en ex aequo et bono wordt vastgesteld op 5 000 EUR,
te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke
tarief vanaf de datum van het te wijzen arrest;
— de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

Beroep ingesteld op 4 februari 2012 — ZZ/Europese
Rekenkamer
(Zaak F-14/12)

Beroep ingesteld op 10 februari 2012 — ZZ/Commissie
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(2012/C 138/76)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en
G. Leblanc, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie
Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van het besluit om verzoekers tewerkstelling
eenzijdig te wijzigen
Conclusies van de verzoekende partij
— nietigverklaring van het besluit van het TABG van 1 februari
2012 om verzoeker tewerk te stellen bij de eenheid D5 in
plaats van de eenheid A4;
— veroordeling van de Commissie tot betaling van een ver
goeding van 3 000 EUR voor de immateriële schade die
verzoeker heeft geleden;
— verwijzing van de Commissie in de kosten.

(2012/C 138/75)
Procestaal: Duits

Beroep ingesteld op 8 februari 2012 — ZZ/Commissie
(Zaak F-17/12)

Partijen
Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: O. Mader, advocaat)

(2012/C 138/77)
Procestaal: Italiaans

Verwerende partij: Europese Rekenkamer
Partijen
Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Nietigverklaring van de besluiten van de verwerende partij om
verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2011 niet
naar de rang AD 13 te bevorderen

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies van de verzoekende partij
— nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij van
26 mei 2011 om verzoeker in het kader van de bevorde
ringsronde 2011 niet naar de rang AD 13 te bevorderen;

Voorwerp en beschrijving van het geding
Verzoek om de Commissie te veroordelen tot betaling van de
schade die de verzoekende partij zou hebben geleden als gevolg
van de extreem lange duur van de procedure inzake de erken
ning van de ernst van de ziekte waaraan zij lijdt

