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Tužbeni zahtjev tužitelja
— poništiti odluke od 5. i 7. siječnja 2015. kao i odluku od 23. veljače 2015. o izračunu uračunavanja tužiteljevih prava iz
mirovinskog osiguranja stečenih prije stupanja u službu Vijeća;
— poništiti, u mjeri u kojoj je to potrebno, odluku od 23. srpnja 2015. kojom se odbija tužiteljeva žalba kojom zahtijeva
primjenu općih provedbenih odredbi i aktuarskih stopa koje su bile na snazi u trenutku njegova zahtjeva za prijenos
njegovih prava iz mirovinskog osiguranja;
— naložiti Vijeću snošenje troškova.

Tužba podnesena 2. studenoga 2015. – ZZ protiv Parlamenta
(Predmet F-138/15)
(2016/C 027/100)
Jezik postupka: engleski
Stranke
Tužitelj: ZZ (zastupnici: T. Bontinck i A. Guillerme, odvjetnici)
Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora
Poništenje odluke o prestanku tužiteljeva ugovora o radu i zahtjev za naknadu već pretrpljene nematerijalne štete.

Tužbeni zahtjev tužitelja
— poništiti odluku od 19. prosinca 2014. o prestanku tužiteljeva ugovora o radu;
— naložiti Europskom parlamentu tužitelju naknaditi pretrpljenu nematerijalnu štetu koja je privremeno ex aequo et bono
procijenjena na iznos od 20 000 EUR;
— naložiti Parlamentu snošenje troškova.

Tužba podnesena 17. studenoga 2015. – ZZ protiv Parlamenta
(Predmet F-142/15)
(2016/C 027/101)
Jezik postupka: francuski
Stranke
Tužitelj: ZZ (zastupnik: A. Tymen, odvjetnik)
Tuženik: Europski parlament

25.1.2016.
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Predmet i opis spora
Poništenje odluke Parlamenta da ne usvoji tužiteljev zahtjev za pomoć i zahtjev za naknadu navodno pretrpljene
nematerijalne štete.
Tužbeni zahtjev tužitelja
— poništiti prešutnu odluku od 11. travnja 2015. kojom je odbijen tužiteljev zahtjev za pomoć od 11. prosinca 2014.;
— poništiti odluku od 20. kolovoza 2015., zaprimljenu 24. kolovoza 2015., kojom je odbijena tužiteljeva žalba od
24. travnja 2015.;
— naložiti tuženiku plaćanje naknade štete, koja je ex aequo et bono određena u iznosu od 50 000 eura na ime naknade
nematerijalne štete;
— naložiti Parlamentu snošenje troškova.

Rješenje Službeničkog suda od 3. prosinca 2015. – Macchia protiv Komisije
(Predmet F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Jezik postupka: francuski
Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.
(1)
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