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Návrhová žádání žalobkyně
— zrušit rozhodnutí ze dne 5. ledna 2015 a 7. ledna 2015, jakož i rozhodnutí ze dne 23. února 2015 o výpočtu let
započítaných do nároků na důchod nabytých žalobkyní před vstupem do služebního poměru v Radě,
— bude-li třeba, zrušit rozhodnutí ze dne 23. července 2015, jímž se zamítá stížnost žalobkyně, která se týkala použití
obecných prováděcích ustanovení a pojistněmatematických sazeb, které byly platné v době podání žádosti o převod
jejích nároků na důchod,
— uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žaloba podaná dne 2. listopadu 2015 – ZZ v. Parlament
(Věc F-138/15)
(2016/C 027/100)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobce: ZZ (zástupci: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)
Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu
Zrušení rozhodnutí o vypovězení pracovní smlouvy žalobce a návrh na náhradu nemajetkové újmy, která mu údajně
vznikla.

Návrhová žádání žalobce
— zrušit rozhodnutí ze dne 19. prosince 2014 o vypovězení pracovní smlouvy žalobce;
— uložit Evropskému parlamentu povinnost nahradit žalobci vzniklou nemajetkovou újmu stanovenou předběžně ex
aequo et bono na 20 000 eur;
— uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žaloba podaná dne 17. listopadu 2015 – ZZ v. Parlament
(Věc F-142/15)
(2016/C 027/101)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobkyně: ZZ (zástupce: A. Tymen, advokát)
Žalovaný: Evropský parlament
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Předmět a popis sporu
Zrušení rozhodnutí Parlamentu o odložení žádosti žalobkyní o pomoc a návrh na náhradu údajně způsobené nemajetkové
újmy.
Návrhová žádání žalobce
— zrušit implicitní rozhodnutí, jež se považuje za učiněné dne 11. dubna 2015, o zamítnutí žádosti žalobkyně o pomoc
ze dne 11. prosince 2014;
— zrušit rozhodnutí ze dne 20. srpna 2015, doručené dne 24. srpna 2015, o zamítnutí stížnosti žalobkyně ze dne
24. dubna 2015;
— uložit žalovanému náhradu nemajetkové újmy vzniklé žalobkyni, stanovené ex aequo et bono na 50 000 eur;
— uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. prosince 2015 – Macchia v. Komise
(Věc F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Jednací jazyk: francouzština
Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.
(1)
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