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— piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību par mantisko un
morālo kaitējumu, kas prasītājai laikā “no 2011. gada 10.
novembra līdz pieņemšanai atpakaļ darbā kādā citā ES dele
gācijā — ES iestādē” nodarīts ar ES delegācijas Moldovas
Republikā 2011. gada 27.–28. jūlija lēmumu nepagarināt
prasītājas 3a) kategorijas pagaidu darbinieka darba līgumu.
Kaitējuma atlīdzība esot aprēķināma, ņemot vērā prasītājas
mēnešalgu visā laikposmā no 2011. gada 10. novembra līdz
pieņemšanai atpakaļ darbā;

— piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus ar šo lietu sais
tītos tiesāšanās izdevumus.

7.7.2012.

— pakārtoti:

— atcelt pārsūdzētos lēmumus tiktāl, ciktāl tiem ir atpakaļejošs
spēks no 2010. gada 1. janvāra;

— noteikt Parlamentam pienākumu samaksāt izveidojušos
pensijas parādu un attiecīgos kavējuma procentus, kas tiek
aprēķināti no parāda samaksas termiņa, pēc Eiropas
Centrālās bankas noteiktās galveno refinansēšanas operāciju
likmes attiecīgajā periodā, palielinot to par diviem punktiem;

— jebkurā gadījumā:
Prasība, kas celta 2012. gada 7. maijā — ZZ/Parlaments
(Lieta F-52/12)

— piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

(2012/C 200/45)
Tiesvedības valoda — franču
Lietas dalībnieki

Prasība, kas celta 2012. gada 7. maijā — ZZ u.c./EESK
(Lieta F-53/12)

Prasītāja: ZZ (pārstāvis — A. Salerno, avocat)

(2012/C 200/46)
Tiesvedības valoda — franču

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt, pirmkārt, lēmumu, ar kuru prasītājas galvenā
dzīvesvieta ir noteikta Luksemburgā, un, otrkārt, lēmumu,
kurā ir ietverts atzinums par prasītājas pensijas tiesību koriģē
šanu un ar kuru no 2010. gada 1. janvāra ir atcelts korekcijas
koeficients attiecībā uz Franciju.

Lietas dalībnieki
Prasītājas: ZZ u.c. (pārstāvis — M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts
Prasītāja prasījumi:
— galvenokārt:

Prasība daļēji atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komi
tejas lēmumu par prasītāju paaugstināšanu no AST 5 pakāpes
AST 6 pakāpē daļā, kurā noteikts reizināšanas koeficients

— atcelt lēmumu, ar kuru prasītājas galvenā dzīvesvieta ir
noteikta Luksemburgā, un 2011. gada 28. jūnija lēmumu,
kurā ir ietverts atzinums par prasītājas pensijas tiesību kori
ģēšanu un ar kuru no 2010. gada 1. janvāra ir atcelts
korekcijas koeficients attiecībā uz Franciju;

Prasītāju prasījumi:

— noteikt Parlamentam pienākumu atmaksāt summas, kas
iegūtas nepamatotu maksājumu atgūšanas ceļā;

— noteikt Parlamentam pienākumu samaksāt izveidojušos
pensijas parādu un attiecīgos kavējuma procentus, kas tiek
aprēķināti no parāda samaksas termiņa, pēc Eiropas
Centrālās bankas noteiktās galveno refinansēšanas operāciju
likmes attiecīgajā periodā, palielinot to par diviem punktiem;

— atcelt Ģenerālsekretāra vietnieka vispārīgajos, cilvēkresursu
un organizatoriskajos jautājumos 2011. gada 20. jūlija
lēmumus, ciktāl no šajos lēmumus noteiktās prasītāju paaug
stināšanas AST 6 pakāpes 1. līmenī sākot ar 2011. gada 1.
aprīli izrietošais reizināšanas koeficients ir nevis 2011. gada
24. martā par piemērojamu no 2011. gada 1. aprīļa noteik
tais, bet gan viņām 2009. gada 1. aprīlī noteiktais;

— pakārtoti, atcelt šos lēmumus, ciktāl no prasītāju paaugsti
nāšanas izrietošajā reizināšanas koeficientā nav ņemts vērā
viņu stāžs, kas iegūts laikā no 2009. gada 1. aprīļa līdz
2011. gada 1. aprīlim;

