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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
no 1 de Pamplona (Spanje) op 5 februari 2018 — Daniel Ustariz Aróstegui / Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra
(Zaak C-72/18)
(2018/C 161/19)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Daniel Ustariz Aróstegui
Verwerende partij: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
Prejudiciële vraag
1) Moet clausule 4 van de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd, zoals goedgekeurd bij richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 (1), aldus worden uitgelegd
dat zij zich verzet tegen een regionale bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die de toekenning en de
betaling van een bepaalde toeslag op de bezoldiging uitdrukkelijk uitsluit voor de personeelsleden van de
overheidsinstanties van Navarra die behoren tot de groep van de „contratados administrativos” — dat wil zeggen, die
in dienst zijn genomen op basis van een publiekrechtelijke overeenkomst voor bepaalde tijd — op grond dat die toeslag
een vergoeding vormt voor de bevordering in een betrekking en voor de ontwikkeling van een loopbaan die specifiek en
alleen openstaat voor personeel met de status van „funcionario público” (ambtenaar) in vaste dienst?
(1)

Richtlijn betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd (PB 1999, L 175, blz. 43).

Hogere voorziening ingesteld op 6 februari 2018 door Sophie Montel tegen het arrest van het
Gerecht (Zesde kamer) van 29 november 2017 in zaak T-634/16, Montel / Parlement
(Zaak C-84/18 P)
(2018/C 161/20)
Procestaal: Frans
Partijen
Rekwirante: Sophie Montel (vertegenwoordiger: G. Sauveur, advocaat)
Andere partijen in de procedure: Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Conclusies
— Het bestreden arrest aldus wijzigen:
— nietig verklaren het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 24 juni 2016, waarvan kennis is
gegeven op 6 juli 2016 en waarin wordt gepreciseerd dat „een bedrag van 77 276,42 EUR ten onrechte is betaald aan
Sophie Montel” en de bevoegde ordonnateur en boekhouder van de instelling wordt gelast over te gaan tot
terugvordering van dat bedrag;
— eveneens nietig verklaren debet nota nr. 2016-897, op 4 juli 2016 ondertekend door dezelfde directeur-generaal
Financiën;
— beslissen over het bedrag dat rekwirante moet worden toegekend ter vergoeding van haar immateriële schade als gevolg
van de ongegronde beschuldigingen vóór enige afronding van het onderzoek, de schade die aan haar imago is
toegebracht en de aanzienlijke problemen die zij in haar privé- en politieke leven heeft ondervonden door het bestreden
besluit;

