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— jei reikia, panaikinti CESE Paskyrimų tarnybos numanomą
sprendimą atmesti 2011 m. rugsėjo 9 d. pagal Pareigūnų
tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktą ieškovo
skundą;
— nurodyti CESE grąžinti ieškovui jau išieškotas nuo 2010 m.
liepos 1 d. ekspatriacijos išmokas ir toliau mokėti ekspatria
cijos išmoką, kuri nemokama nuo 2011 m. birželio 9 d.,
kartu su Europos centrinio banko nustatytomis palūkano
mis, padidintomis dviem procentiniais punktais;
— priteisti iš CESE bylinėjimosi išlaidas.
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— panaikinti sprendimus, kuriais panaikinami ir pakeičiami
pasiūlymai dėl papildomų ieškovų teisių į pensiją nustatymo,
— panaikinti sprendimus taikyti prašymams pervesti ieškovų
teises į pensiją 2011 m. kovo 3 d. Pareigūnų tarnybos
nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrosiose
įgyvendinimo nuostatose numatytus parametrus,
— priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

2012 m. kovo 6 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš
Komisiją

2012 m. kovo 5 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš
Komisiją

(Byla F-31/12)
(2012/C 133/63)

(Byla F-29/12)

Proceso kalba: prancūzų

(2012/C 133/62)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokatų D. Abreu Caldas, S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal
Atsakovė: Europos Komisija
Ginčo dalykas bei aprašymas
Sprendimų dėl teisių į pensiją, įgytų prieš įsidarbinant Komisi
joje, pervedimo, priimto remiantis Individualių išmokų admi
nistravimo ir mokėjimo biuro (PMO) perskaičiuotu pasiūlymu,
panaikinimas.
Ieškovų reikalavimai
— pripažinti Pareigūnų nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2
dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnį neteisėtą,

Šalys
Ieškovas: ZZ (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų D. Abreu
Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis ir É. Marchal
Atsakovė: Europos Komisija
Ginčo dalykas bei aprašymas
Sprendimo perkelti pensines teises, įgytas prieš įsidarbinant
Komisijoje, remiantis Individualių išmokų administravimo ir
mokėjimo biuro (PMO) perskaičiuotu pasiūlymu, panaikinimas.
Ieškovo reikalavimai
— Panaikinti sprendimą panaikinti ir pakeisti ieškovo pensinių
teisių perkėlimo pasiūlymus pagal Pareigūnų tarnybos
nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalį, kuriame išdėstytas
naujas pasiūlymas, apskaičiuotas pagal 2011 m. kovo 3 d.
priimtas Bendrąsias įgyvendinimo taisykles.
— Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

