C 200/22

DA

Den Europæiske Unions Tidende

— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for
perioden »10/11/2011 — indtil genansættelse ved en
anden EU-delegation — EU-institution« for den økonomiske
og ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt efter den af
EU-delegationen i Republikken Moldova trufne afgørelse af
27-28.7.2011 om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelse
som kontraktansat i kategori 3a). Erstatningen beregnes på
grundlag af sagsøgerens månedsløn for hele perioden
10/11/2011 — indtil genansættelsen.

— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostnin
ger.

7.7.2012

— Subsidiært:

— Annullation af de anfægtede afgørelser, for så vidt som de
har tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010.

— Parlamentet tilpligtes at betale de deraf følgende skyldige
pensionsbeløb med tillæg af morarenter, at regne fra
forfaldsdatoen for de skyldige pensionsbeløb, beregnet på
grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte
rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den
pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

— Under alle omstændigheder:
Sag anlagt den 7. maj 2012 — ZZ mod Parlamentet
(Sag F-52/12)

— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

(2012/C 200/45)
Processprog: fransk

Sag anlagt den 7. maj 2012 — ZZ m.fl. mod EØSU

Parter

(Sag F-53/12)

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Salerno)

(2012/C 200/46)
Processprog: fransk

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Parter
Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokat M.-A. Lucas)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Annullation dels af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens
hovedbopæl i Luxembourg, dels af afgørelsen om meddelelse
af ændring af sagsøgerens pensionsrettigheder og om ophævelse
af justeringskoefficienten for Frankrig fra den 1. januar 2010.

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Sagsøgerens påstande
— Principalt:

— Annullation af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens
hovedbopæl i Luxembourg og af afgørelsen af 28. juni
2011 om meddelelse af ændring af sagsøgerens pensions
rettigheder og om ophævelse af justeringskoefficienten for
Frankrig fra den 1. januar 2010.

— Parlamentet tilpligtes at overføre de beløb, der er modtaget
ved tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb.

— Parlamentet tilpligtes at betale de deraf følgende skyldige
pensionsbeløb med tillæg af morarenter, at regne fra
forfaldsdatoen for de skyldige pensionsbeløb, beregnet på
grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte
rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den
pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

Påstand om delvis anullation af Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalgs afgørelse om at forfremme sagsøgerne fra
lønklasse AST 5 til lønklasse AST 6 for så vidt angår den del,
der vedrører fastsættelsen af multiplikationsfaktoren.

Sagsøgernes påstande
— Annullation af afgørelserne af 20. juli 2011 truffet af vice
generalsekretæren med ansvar for General Affairs, Human
Resources og Internal Services, for så vidt som den multipli
kationsfaktor, der følger af sagsøgernes forfremmelse til
lønklasse AST6/1 med virkning fra den 1. april 2011 og
som er fastsat i disse afgørelser, er den, som blev fastsat for
sagsøgerne pr. 1. april 2009 og ikke den, som blev fastsat
for dem den 24. marts 2011 med virkning fra den 1.
april 2011.

— Subsidiært annullation af disse afgørelser, for så vidt som
den multiplikationsfaktor, der følger af sagsøgernes forfrem
melse, ikke tager hensyn til den anciennitet i løntrinnet,
sagsøgerne har erhvervet mellem den 1. april 2009 og
den 1. april 2011.

