12.5.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

— ogiltigförklara det beslut att inte förnya sökandens kontrakt
som meddelades av chefen för enheten ”Nyanställning och
tjänstens upphörande”, direktoratet HR. B, GD Personal och
säkerhet, i vederbörandes egenskap av myndighet som har
befogenhet att sluta anställningsavtal (nedan kallad myndig
heten),
— vid behov, ogiltigförklara myndighetens beslut att avslå sö
kandens klagomål,
— återinsätta sökanden i den tjänst som sökanden hade vid GD
DIGIT genom en förlängning av sökandens kontrakt i en
lighet med kraven i de tillämpliga bestämmelserna,
— i andra hand, om det ovan angivna yrkandet om återinsät
tande av sökanden i tjänsten inte skulle bifallas, förplikta
svaranden att ersätta den skada som sökanden har lidit,
preliminärt och i överensstämmelse med rätt och billighet
uppskattad till skillnaden mellan å ena sidan den lön som
sökanden skulle ha haft som tillfälligt anställd vid kommis
sionen om kontraktet hade förnyats, och å andra sidan det
nu uppburna arbetslöshetsunderstödet, under en period om
två år (motsvarande förnyelseperioden enligt artikel 8 i an
ställningsvillkoren för övriga anställda), plus lagstadgad
dröjsmålsränta under den berörda perioden,
— under alla omständigheter, förplikta svaranden att betala ett
belopp preliminärt och i överensstämmelse med rätt och
billighet fastställt till 5 000 euro som ersättning för ideell
skada, plus lagstadgad dröjsmålsränta från och med den dag
då domen meddelas,
— förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångs
kostnaderna.

Talan väckt den 4 februari 2012 — ZZ mot Europeiska
revisionsrätten

C 138/33

— ogiltigförklara svarandens beslut av den 18 november 2011,
i vilket svaranden bekräftade antalet tillgängliga tjänster för
befordran till lönegrad AD13 år 2011, med följden att sö
kandens klagomål mot beslutet av den 26 maj 2011 av
slogs, och
— förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

Talan

väckt

den

10 februari 2012
kommissionen

—

ZZ

mot

(Mål F-16/12)
(2012/C 138/76)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: ZZ (ombud: advokaterna P. Nellisen Grade och G.
Leblanc)
Svarande: Europeiska kommissionen
Saken och beskrivning av tvisten
Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att ensidigt ändra
sökandens tjänstgöringsplacering.
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut om sökan
dens tjänstgöringsplacering av den 1 februari 2012 i vilket
sökanden omplacerades till kontor D5 från kontor A4,
— förplikta kommissionen att utge ersättning med 3 000 euro
till sökanden, och

(Mål F-14/12)
(2012/C 138/75)
Rättegångsspråk: tyska
Parter

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Talan väckt den 8 februari 2012 — ZZ mot Europeiska
kommissionen

Sökande: ZZ (Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) (ombud:
advokaten O. Mader)

(Mål F-17/12)
(2012/C 138/77)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Rättegångsspråk: italienska

Saken och beskrivning av tvisten

Parter

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte befordra
sökanden till lönegrad AD13 i befordringsförfarandet år 2011.

Sökande: ZZ (ombud: G. Cipressa, avvocato)
Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Saken och beskrivning av tvisten

— ogiltigförklara svarandens beslut av den 26 maj 2011 att
inte befordra sökanden till lönegrad AD13 i befordringsför
farandet år 2011,

Talan om att kommissionen ska förpliktas att betala ersättning
för den skada som sökanden anser sig ha lidit som en följd av
att förfarandet för erkännande av att den sjukdom som denne
har lidit av är allvarlig, tagit så lång tid.

