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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— atcelt Cilvēkresursu un drošības ĢD HP.B direkcijas “Pieņem
šanas darbā un darba attiecību izbeigšanas” nodaļas vadītāja,
kas rīkojas kā amatpersona, kura ir pilnvarota slēgt darba
līgumus (turpmāk tekstā — “AHCC”), lēmumu nepagarināt
prasītāja darba līgumu;
— tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt AHCC lēmumu, ar ko norai
dīta prasītāja iesniegtā sūdzība;
— atjaunot prasītāju amatā, ko tas ieņēma DIGIT DĢ, paga
rinot tā darba līgumu atbilstoši Civildienesta noteikumu
prasībām;
— pakārtoti, un gadījumā, ja netiks apmierināts iepriekš minē
tais lūgums atjaunot prasītāju amatā, piespriest atbildētājai
atlīdzināt prasītājam radušos kaitējumu, kas provizoriski un
ex aequo et bono novērtēts kā starpība starp darba samaksu,
ko prasītājs būtu saņēmis kā pagaidu darbinieks Komisijā, ja
tā darba līgums būtu pagarināts, un līdz šim saņemto
bezdarbnieka pabalstu divu gadu laika posmā (kas atbilst
Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības
8. pantā paredzētajam pagarinājuma laikam), pieskaitot liku
miskos procentus par attiecīgo laika posmu;
— katrā ziņā piespriest atbildētajai atlīdzināt morālo kaitējumu,
kas provizoriski un ex aequo et bono noteikts EUR 5 000
apmērā, pieskaitot likumiskos procentus līdz dienai, kurā
tiks pasludināts spriedums;
— piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

C 138/33

— atcelt atbildētājas 2011. gada 18. novembra lēmumu, ar
kuru apstiprināts 2011. gadā paaugstināšanai AD 13 pakāpē
pieejamo vietu skaits, kas nozīmē, ka tika noraidīta prasītāja
sūdzība par 2011. gada 26. maija lēmumu;
— piespriest Eiropas Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izde
vumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 10. februārī — ZZ/Komisija
(Lieta F-16/12)
(2012/C 138/76)
Tiesvedības valoda — franču
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvji — P. Nelissen Grade un G. Leblanc, advo
kāti)
Atbildētāja: Eiropas Komisija
Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt lēmumu vienpusēji mainīt prasītāja iecelšanu
amatā
Prasītāja prasījumi:
— atcelt iecelējinstitūcijas 2012 gada 1. februāra lēmumu iecelt
prasītāju amatā D5 nodaļā, nevis A4 nodaļā;

Prasība, kas celta 2012. gada 4. februārī — ZZ/Eiropas
Revīzijas palāta
(Lieta F-14/12)

— piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 3 000 par
morālo kaitējumu;
— piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

(2012/C 138/75)
Tiesvedības valoda — vācu
Lietas dalībnieki

Prasība, kas celta 2012. gada 8. februārī — ZZ/Komisija
(Lieta F-17/12)

Prasītājs: ZZ (pārstāvis — O. Mader, advokāts)

(2012/C 138/77)
Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta
Strīda priekšmets un apraksts

Tiesvedības valoda — itāļu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD
13 pakāpē 2001. gada amatā paaugstināšanas procedūras
ietvaros

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

Strīda priekšmets un apraksts

— atcelt atbildētājas 2011. gada 26. maija lēmumu nepaaug
stināt prasītāju AD 13 pakāpē 2001. gada amatā paaugsti
nāšanas procedūras ietvaros;

Prasība piespriest Komisijai atlīdzināt kaitējumu, ko prasītājs
esot cietis tādas procedūras pārmērīga ilguma rezultātā, kuras
ietvaros tiek atzīts viņa pārciestās slimības smagais raksturs

