C 200/22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— Nurodyti atsakovei atlyginti materialinę ir nematerialinę žalą
„nuo 2011 m. lapkričio 10 d. iki grąžinimo į kitą ES dele
gaciją ar instituciją“, patirtą dėl 2011 m. liepos 27-28 d. ES
delegacijos Moldovos Respublikoje sprendimo nepratęsti
ieškovės 3a) kategorijos sutartininkės sutarties. Žala turi
būti skaičiuojama remiantis kasmėnesiniu ieškovės darbo
užmokesčiu nuo 2011 m. lapkričio 10 d. iki grąžinimo į
darbą.

— Priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

2012 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš
Parlamentą

2012 7 7

Papildomi reikalavimai:

— panaikinti ginčijamus sprendimus tiek, kiek jie turi poveikį
atgaline data nuo 2010 m. sausio 1 d.,

— priteisti iš Parlamento sumokėti neišmokėtas pensijos sumas
ir palūkanas už praleistą terminą, apskaičiuotas nuo tos
dienos, kai neišmokėtos sumos tapo mokėtinos, pagal
Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo opera
cijoms nustatytą ir referenciniu laikotarpiu taikytą palūkanų
normą, padidintą dviem punktais.

Abiem atvejais ieškovė prašo priteisti iš Parlamento bylinėjimosi
išlaidas.

(Byla F-52/12)
(2012/C 200/45)
Proceso kalba: prancūzų

2012 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt.
prieš EESRK

Šalys

(Byla F-53/12)

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokato A. Salerno

(2012/C 200/46)
Proceso kalba: prancūzų

Atsakovas: Europos Parlamentas
Šalys
Ginčo dalykas bei aprašymas
Sprendimo, kuriuo Liuksemburgas pripažįstamas ieškovės
pagrindine gyvenamąja vieta, ir sprendimo, kuriuo pranešama
apie pakeistas ieškovės teises į pensiją ir korekcinio koeficiento
netaikymą Prancūzijai nuo 2010 m. sausio 1 d., panaikinimas

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokato M.-A. Lucas

Atsakovas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Ginčo dalykas bei aprašymas
Ieškovės reikalavimai
Pagrindiniai reikalavimai:

— panaikinti sprendimą, kuriuo Liuksemburgas pripažįstamas
ieškovės pagrindine gyvenamąja vieta, ir 2011 m. birželio
28 d. sprendimą, kuriuo pranešama apie pakeistas ieškovės
teises į pensiją ir korekcinio koeficiento netaikymą Prancū
zijai nuo 2010 m. sausio 1 d.,

— priteisti iš Parlamento pervesti nepagrįstai gautas sumas,

— priteisti iš Parlamento sumokėti neišmokėtas pensijos sumas
ir palūkanas už praleistą terminą, apskaičiuotas nuo tos
dienos, kai neišmokėtos sumos tapo mokėtinos, pagal
Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo opera
cijoms nustatytą ir referenciniu laikotarpiu taikytą palūkanų
normą, padidintą dviem punktais.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimo,
kuriuo ieškovų pareigos paaukštintos iš AST 5 į AST 6, panai
kinimas iš dalies tiek, kiek juo nustatytas daugiklis.

Ieškovų reikalavimai
— Panaikinti 2011 m. liepos 20 d. Generalinio sekretoriaus
pavaduotojo, atsakingo už bendruosius reikalus, žmogiškuo
sius išteklius ir vidaus reikalus, sprendimus tiek, kiek paaukš
tinant ieškovų pareigas jas priskiriant prie AST6/1 nuo 2011
m. balandžio 1 d. nustatytas daugiklis lygus 2009 m. balan
džio 1 d. jiems nustatytam daugikliui, o ne 2011 m. kovo
24 d. jiems nustatytam daugikliui, kuris turėjo būti taikomas
nuo 2011 m. balandžio 1 dienos.

— Nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti šiuos sprendimus
tiek, kiek paaukštinant ieškovų pareigas nustatytu daugikliu
neatsižvelgiama į jų stažą, susijusį su pakopa, įgytą nuo
2009 m. balandžio 1 d. iki 2001 m. balandžio 1 dienos.

