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— да се осъди ответника да заплати обезщетение за периода „от
10 ноември 2011 г. — до възстановяването на работа в
друга делегация или институция на ЕС“ за претърпените
имуществени и неимуществени вреди от жалбоподателя в
резултат на решението на Делегацията на ЕС в Република
Молдова от 27 и 28 юли 2011 г. да не поднови неговия
договор като договорно нает служител от категория „член
3а“. Вредите следва да се изчислят на базата на месечната
заплата на жалбоподателя за целия период от 10 ноември
2011 г. до възстановяването му на работа.
— да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните
разноски.

Жалба, подадена на 7 май 2012 г. — ZZ/Парламент

7.7.2012 г.

— при условията на евентуалност:
— да се отменят обжалваните решения, доколкото произвеждат
действие с обратна сила към 1 януари 2010 г.,
— да се осъди Парламентът да изплати произтичащите
просрочени вземания за пенсия в едно със съответните
лихви за забава, изчислени от датата на падежа на просро
чените вземания въз основа на лихвения процент, прилаган
от Европейската централна банка по основните операции за
рефинансиране през съответния период, увеличен с два
пункта;
— при всички положения:

(Дело F-52/12)
(2012/C 200/45)

— да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.

Език на производството: френски
Страни

Жалба, подадена на 7 май 2012 г. — ZZ и др./ЕИСК
(Дело F-53/12)

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Salerno)

(2012/C 200/46)
Ответник: Европейски парламент
Предмет на производството

Език на производството: френски
Страни
Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: адв. M.-A. Lucas)

Отмяна, от една страна, на решението, определящо постоянното
местопребиваване на жалбоподателя в Люксембург, и от друга,
на решението, съдържащо уведомлението за изменение
на пенсионните права на жалбоподателя и премахване на корек
ционния коефициент за Франция, считано от 1 януари 2010 г.

Ответник: Европейски икономически и социален комитет
(ЕИСК)

Искания на жалбоподателя

Предмет на производството

— Главно искане:

Отмяна на решението на европейския Икономически и социален
комитет, с което жалбоподателите са повишени от степен AST 5
в степен AST 6, в частта, определяща мултипликационния
коефициент

— да се отмени решението, определящо постоянното местопре
биваване на жалбоподателя в Люксембург, и решението от
28 юни 2011 г., съдържащо уведомлението за изменение на
пенсионните права на жалбоподателя и премахване на
корекционния коефициент за Франция, считано от 1
януари 2010 г.,
— да се осъди Парламентът да изплати получените от него
суми, събрани поради липса на основание за изплащането
им,
— да се осъди Парламентът да изплати произтичащите
просрочени вземания за пенсия в едно със съответните
лихви за забава, изчислени от датата на падежа на просро
чените вземания въз основа на лихвения процент, прилаган
от Европейската централна банка по основните операции за
рефинансиране през съответния период, увеличен с два
пункта;

Искания на жалбоподателя
— да се отменят решенията от 20 юли 2011 г. на заместник
генералния секретар, отговарящ за общите въпроси,
човешките ресурси и вътрешните въпроси, доколкото
мултипликационният коефициент в резултат от повишаването
на жалбоподателите в степен AST6/1, считано от 1 април
2011 г., определен с тези решения, е определеният им към 1
април 2009 г., а не определеният им на 24 март 2011 г.,
считано от 1 април 2011 г.,
— при условията на евентуалност, посочените решения да се
отменят, доколкото мултипликационният коефициент в
резултат от повишаването на жалбоподателите не отчита
стажа в съответната стъпка, придобит между 1 април
2009 г. и 1 април 2011 г.,

