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Sagsøgerens påstande
— Annullation af afgørelserne af 5. og 7. januar 2015 samt af afgørelsen af 23. februar 2015 om beregning af
godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har optjent før sin tiltrædelse af tjenesten ved Rådet.
— Om fornødent annullation af afgørelsen af 23. juli 2015 om afslag på sagsøgerens klage om anvendelse af de
almindelige gennemførelsesbestemmelser og aktuarmæssige satser, der var gældende på tidspunktet for sagsøgerens
ansøgning om overførsel af hans pensionsrettigheder.
— Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Sag anlagt den 2. november 2015 — ZZ mod Parlamentet
(Sag F-138/15)
(2016/C 027/100)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: ZZ (ved advokaterne T. Bontinck og A. Guillerme)
Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Annullation af afgørelsen om at bringe sagsøgerens ansættelseskontrakt til ophør og påstand om erstatning for det ikkeøkonomiske tab, der angiveligt er lidt

Sagsøgerens påstande
— Annullation af afgørelsen af 19. december 2014 om at bringe sagsøgerens ansættelseskontrakt til ophør.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab, som foreløbigt og efter ret og
billighed er opgjort til 20 000 EUR.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Sag anlagt den 17. november 2015 — ZZ mod Parlamentet
(Sag F-142/15)
(2016/C 027/101)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Tymen)
Sagsøgt: Europa-Parlamentet
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Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Annullation af Parlamentets afgørelse om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning om bistand og påstand om
erstatning for det ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt
Sagsøgerens påstande
— Annullation af den stiltiende afgørelse af 11. april 2015 om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand af
11. december 2014.
— Annullation af afgørelsen af 20. august 2015, modtaget den 24. august 2015, om afslag på sagsøgerens klage af
24. april 2015.
— Sagsøgte tilpligtes at betale et beløb, som efter ret og billighed fastsættes til 50 000 EUR, i erstatning for det af
sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Kendelse afsagt af Personaleretten den 3. december 2015 — Macchia mod Kommissionen
(Sag F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Processprog: fransk
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