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Beroep ingesteld op 5 september 2014 — ZZ en ZZ/Raad
(Zaak F-91/14)
(2014/C 421/92)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partijen: ZZ en ZZ (vertegenwoordigers: D. de Abreu Caldas en M. de Abreu Caldas, advocaten)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van de besluiten betreffende de overdracht van verzoekers’ pensioenrechten aan de pensioenregeling van de
Unie, waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het
Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partijen
— nietigverklaring van het besluit betreffende de berekening van de pensioenrechten die de eerste verzoeker vóór zijn
indiensttreding bij de Raad heeft verworven en van het besluit tot vaststelling van het aantal dienstjaren die de tweede
verzoeker definitief heeft verworven krachtens artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut;
— verwijzing van de Raad in de kosten van de procedure.

Beroep ingesteld op 17 september 2014 — ZZ/ECB
(Zaak F-95/14)
(2014/C 421/93)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)
Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van het besluit van de directie van de Europese Centrale Bank om verzoeker in het kader van de procedure
voor de jaarlijkse herziening van de salarissen en bonussen voor 2014 geen extra salarisverhoging te geven

Conclusies van de verzoekende partij
— nietigverklaring van het besluit van de directie van 25 februari 2014, aan het personeel meegedeeld op 3 maart 2014,
om verzoeker voor 2014 geen extra salarisverhoging te geven;
— nietigverklaring van het op 1 juli 2014 gedateerde en op 8 juli 2014 ontvangen besluit tot verwerping van het
bijzondere beroep;
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— indien nodig, nietigverklaring van het besluit van het hoofd van de bevoegde afdeling DG-H om verzoeker niet te
hebben voorgedragen of in overweging te hebben genomen voor een extra salarisverhoging, welk besluit impliciet is
meegedeeld bij het besluit van de directie van 25 februari 2014 en bij het besluit tot verwerping van het bijzondere
beroep van 1 juli 2014;
— veroordeling tot vergoeding van de materiële schade bestaande in het verlies van een kans om in 2014 een extra
salarisverhoging te krijgen, welke schade wordt begroot op 54 635 EUR, dan wel nietigverklaring van de procedure die
tot het besluit van 25 februari 2014 heeft geleid en de organisatie door de ECB van een nieuwe procedure voor de
toekenning van extra salarisverhogingen voor 2014;
— veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de immateriële schade, welke ex aequo et bono op 5 000 EUR
wordt begroot;
— verwijzing van de ECB in alle kosten.

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2014 — BO/Commissie
(Zaak F-121/11) (1)
(2014/C 421/94)
Procestaal: Frans
De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.
(1)

PB C 25 van 28.1.2012, blz. 72.

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2014 — CK/Commissie
(Zaak F-3/13) (1)
(2014/C 421/95)
Procestaal: Frans
De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.
(1)

PB C 129 van 4.5.2013, blz. 31.

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 april 2014 — Lecolier/Commissie
(Zaak F-83/13) (1)
(2014/C 421/96)
Procestaal: Frans
De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.
(1)

PB C 344 van 23.11.2013, blz. 69.

