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Europeiska unionens officiella tidning

— förplikta svaranden att för tiden mellan den 10 november
2011 och fram till dess sökanden anställs i en annan EUdelegation eller institution ersätta sökandens materiella ska
dor till följd av det beslut som fattades av EU-delegationen i
Republiken Moldavien den 27 och 28 juli 2011 om att inte
förlänga sökandens avtal om anställning som tillfälligt an
ställd i tjänstekategori 3a. Ersättningen ska beräknas på
grundval av sökandens månadslön under tiden mellan den
10 november 2011 och fram till dess sökanden återanställs.
— förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångs
kostnaderna.

Talan väckt den 7 maj 2012 — ZZ mot parlamentet
(Mål F-52/12)

7.7.2012

i andra hand ska
— ogiltigförklara de angripna besluten i den mån dessa har
retroaktiva verkningar tillbaka till den 1 januari 2010,
— förplikta parlamentet att till följd härav utbetala resterande
pension jämte dröjsmålsränta beräknad från respektive för
fallodatum för dessa fordringar motsvarande den räntesats
som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsak
liga refinansieringstransaktioner, ökad med två procentenhe
ter,
och under alla omständigheter ska
— förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

(2012/C 200/45)
Rättegångsspråk: franska
Talan väckt den 7 maj 2012 — ZZ m.fl. mot EESK
Parter

(Mål F-53/12)

Sökande: ZZ (ombud: advokat A. Salerno)

(2012/C 200/46)
Rättegångsspråk: franska

Svarande: Europaparlamentet
Saken och beskrivning av tvisten

Parter

Talan om ogiltigförklaring dels av beslutet om fastställande av
att sökandens stadigvarande bosättning är i Luxemburg, dels av
beslutet innehållande ett meddelande om ändring av sökandens
pensionsrättigheter och upphörande av tillämpning av korrige
ringskoefficienten för Frankrike från och med den 1 januari
2010.

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokat M.-A. Lucas)
Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Saken och beskrivning av tvisten
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen

Delvis ogiltigförklaring av Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs beslut att befordra sökandena från lönegrad AST 5
till lönegrad AST 6 i den del som fastställer multiplikations
faktorn.

i första hand ska
Sökandenas yrkanden
— ogiltigförklara beslutet om fastställande av att sökandens
stadigvarande bosättning är i Luxemburg och beslutet av
den 28 juni 2011 innehållande ett meddelande om ändring
av sökandens pensionsrättigheter och upphörande av till
lämpning av korrigeringskoefficienten för Frankrike från
och med den 1 januari 2010,
— fastställa att parlamentet inte har rätt till utbetalade belopp
som återkrävts såsom felaktigt utbetalda,
— förplikta parlamentet att till följd härav utbetala resterande
pension jämte dröjsmålsränta beräknad från respektive för
fallodatum för dessa fordringar motsvarande den räntesats
som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsak
liga refinansieringstransaktioner, ökad med två procentenhe
ter,

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara de beslut som meddelades av biträdande ge
neralsekreteraren med ansvar för ”Allmänna frågor och per
sonalresurser” den 20 juli 2011, i den del den multiplika
tionsfaktor som följer av sökandenas befordran till lönegrad
AST 6/1 med verkan från den 1 april 2011 och som fast
ställdes i dessa beslut är den faktor som fastställdes för
sökandena den 1 april 2009 och inte den som fastställdes
den 24 mars 2011 med verkan från den 1 april 2011,
— i andra hand, ogiltigförklara dessa beslut i den del den mul
tiplikationsfaktor som följer av sökandenas befordran inte
beaktar deras tjänstgöringstid i löneklassen mellan den 1
april 2009 och den 1 april 2011,

