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RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER
Sag

anlagt

den

22. januar 2008
Kommissionen

—

Renier

mod

(Sag F-8/08)

af tjenesten, for så vidt som sagsøgeren ikke tildeles et udlandstillæg. Dels tilpligtes sagsøgte at betale udlandstillæg og morarenter til sagsøgeren samt at erstatte sagsøgerens ikke-økonomiske skade.

(2008/C 171/98)
Processprog: fransk

Parter
Sagsøger: Colette Renier (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S.
Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen og E. Marchal)
Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Annullation af den individuelle afgørelse af 11. april 2007 om
en begrænsning af varigheden af sagsøgerens kontraktansættelse
til perioden mellem 16. april 2007 og 15. december 2008 og
en påstand om erstatning.
Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens påstande
— Europa-Parlamentets afgørelse af 2. april 2007 om fastsættelse af sagsøgerens rettigheder ved tiltrædelse af tjenesten
annulleres, for så vidt som sagsøgeren ikke tildeles et
udlandstillæg.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale udlandstillæg til sagsøgeren svarende til et månedligt beløb på 16 % af den
samlede grundløn samt af det husstandstillæg og børnetillæg, som betales sagsøgeren hver måned, fra april måned
2007 og for alle efterfølgende måneder, indtil betaling sker.
— De ovennævnte beløb pålægges morarenter på 8 % pro anno
beregnet fra hver enkelt forfaldsdato, indtil betaling sker.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb
på 10 000 EUR eller et af Retten fastsat, endog større, beløb
i erstatning for den ikke-økonomiske skade, han har lidt.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

— Annullation af Kommissionens afgørelse af 11. april 2007
om en begrænsning af varigheden af sagsøgerens kontraktansættelse til perioden mellem 16. april 2007 og 15. december 2008.
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at
betale sagens omkostninger.

Sag anlagt den 28. februar 2008 — Nanopoulos mod
Kommissionen
(Sag F-30/08)
(2008/C 171/100)

Sag anlagt den 5. februar 2008 — Nardin mod Parlamentet
Processprog: græsk

(Sag F-12/08)
(2008/C 171/99)
Processprog: fransk

Parter
Sagsøger: Thierry Nardin (Luxembourg, Storhertugdømmet
Luxembourg) (ved avocat V. Wiot)
Sagsøgt: Europa-Parlamentet
Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Dels annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 2. april
2007 om fastsættelse af sagsøgerens rettigheder ved tiltrædelse

Parter
Sagsøger: Photius Nanopoulos (Luxembourg, Storhertugdømmet
Luxembourg) (ved avocat V. Christianos)
Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning for skade som følge af en tilsidesættelse af sagsøgerens
grundlæggende rettigheder, der har krænket sagsøgerens hæder
og omdømme.

