C 27/78

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 1 25

Ieškovo reikalavimai
— Panaikinti 2015 m. sausio 5 ir 7 d. sprendimus, taip pat 2015 m. vasario 23 d. sprendimą dėl ieškovo pensijos teisių,
įgytų prieš jam pradedant eiti pareigas Taryboje, apskaičiavimo.
— Prireikus, panaikinti 2015 m. liepos 23 d. sprendimą atmesti iešųkovo skundą, kuriuo prašoma taikyti bendrąsias
įgyvendinimo nuostatas ir aktuarines normas, galiojusias jam pateikiant prašymą perkelti jo pensijos teises.
— Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

2015 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas
(Byla F-138/15)
(2016/C 027/100)
Proceso kalba: anglų
Šalys
Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų T. Bontinck ir A. Guillerme
Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas
Sprendimo nutraukti ieškovo darbo sutartį panaikinimas ir prašymas priteisti kompensaciją už tariamai patirtą neturtinę
žalą.

Ieškovo reikalavimai
— Panaikinti 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimą nutraukti ieškovo darbo sutartį.
— Priteisti iš Europos Parlamento ieškovui kompensaciją už patirtą neturtinę žalą, kuri preliminariai ex aequo et bono
vertinama 20 000 EUR.
— Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

2015 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas
(Byla F-142/15)
(2016/C 027/101)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokatės A. Tymen
Atsakovas: Europos Parlamentas
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Ginčo dalykas bei aprašymas
Parlamento sprendimo nepatenkinti ieškovės pagalbos prašymo panaikinimas ir prašymas atlyginti tariamai patirtą
neturtinę žalą.
Ieškovės reikalavimai
— Panaikinti 2015 m. balandžio 11 d. implicitinį sprendimą atmesti 2014 m. gruodžio 11 d. ieškovės pagalbos prašymą.
— Panaikinti 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą, gautą 2015 m. rugpjūčio 24 d., kuriuo atmestas 2015 m. balandžio 24 d.
ieškovės skundas.
— Priteisti iš atsakovo kompensaciją ieškovės patirtai neturtinei žalai atlyginti, kuri ex aequo et bono vertinama 50 000 EUR.
— Priteisti Europos Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

2015 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Macchia/Komisija
(Byla F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Proceso kalba: prancūzų
Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.
(1)
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