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Prasītāja prasījumi:
— atcelt 2015. gada 5. un 7. janvāra lēmumus, kā arī 2015. gada 23. februāra lēmumu par prasītāja pensijas tiesību, kuras
iegūtas pirms stāšanās amatā Padomē, iemaksu gadu aprēķinu;
— atcelt, ja vien ir vajadzība, 2015. gada 23. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība par to, kā piemēroti
vispārīgie īstenošanas noteikumi un aktuārās likmes, kas bija spēkā dienā, kad viņš iesniedzis pieteikumu par šo pensijas
tiesību nodošanu;
— piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2015. gada 2. novembrī – ZZ/Parlaments
(Lieta F-138/15)
(2016/C 027/100)
Tiesvedības valoda – angļu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvji – T. Bontinck un A. Guillerme, lawyers)
Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu un atlīdzināt prasītājam nodarīto apgalvoto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:
— atcelt 2014. gada 19. decembra lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu;
— piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt prasītājam tam nodarīto morālo kaitējumu, to provizoriski nosakot uz ex
aequo et bono pamata EUR 20 000 apmērā;
— piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2015. gada 17. novembrī – ZZ/Parlaments
(Lieta F-142/15)
(2016/C 027/101)
Tiesvedības valoda – franču
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvis – A. Tymen. avocat)
Atbildētājs: Eiropas Parlaments

25.1.2016.
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Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt Parlamenta lēmumu noraidīt prasītāja iesniegto pieprasījumu par palīdzību un atlīdzināt zaudējumus par
apgalvoto radīto morālo kaitējumu
Prasītāja prasījumi:
— atcelt klusējot pieņemto 2015. gada 11. aprīļa lēmumu par prasītāja 2014. gada 11. decembra pieprasījumu par
palīdzību;
— atcelt 2015. gada 24. augustā saņemto 2015. gada 20. augusta lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja 2015. gada 24. aprīļa
sūdzība;
— piespriest atbildētājam atlīdzināt zaudējumus, tos nosakot ex aequo et bono EUR 50 000 apmērā prasītāja ciestā morālā
kaitējuma atlīdzināšanai;
— piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Civildienesta tiesas 2015. gada 3. decembra rīkojums – Macchia/Komisija
(Lieta F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Tiesvedības valoda – franču
Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1)
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