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Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei de reziliere a contractului de muncă al recla
mantului în temeiul articolului 47 literele (c) și (i) din Regimul
aplicabil celorlalți agenți (RAA)
Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei din 24 iulie 2012 a Agenției;
— în consecință:
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— și în măsura în care este necesar, anularea deciziei AAIC din
17 ianuarie 2013 de respingere a reclamației formulate de
reclamant la 21 septembrie 2012;
— acordarea către reclamant, cu titlu de prejudiciu material
suferit, a unei sume corespunzătoare diferenței de remu
nerație pe care ar fi perceput-o dacă ar fi putut să obțină
reînnoirea contractului său de agent temporar în cadrul
OLAF pentru încă 4 ani și a remunerației pe care o
percepe din mai 2011 (ținând seama de dreptul său la
pensie și de evoluția normală a carierei sale);

— reintegrarea reclamantului în funcție începând cu data de
25 octombrie 2012 și obligarea Agenției la plata remu
nerației sale cu efect retroactiv;

— repararea prejudiciului material suferit de reclamant prin
pierderea șansei de a obține un contract pe durată nedeter
minată, stabilit ex aequo et bono și cu titlu provizoriu la
250 000 de euro;

— înlăturarea din dosarul personal al reclamantului a
deciziei atacate, precum și a tuturor documentelor
legate de prezenta procedură;

— acordarea sumei stabilite ex aequo et bono și cu titlu
provizoriu la 10 000 de euro pentru repararea prejudiciului
moral suferit;

— obligarea Agenției la plata sumei de 10 000 de euro cu titlu
de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit;
— obligarea Agenției la plata cheltuielilor de judecată.

— obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Acțiune introdusă la 26 aprilie 2013 — ZZ/Comisia
(Cauza F-38/13)
(2013/C 207/101)

Acțiune introdusă la 26 aprilie 2013 — ZZ/Comisia
(Cauza F-37/13)
(2013/C 207/100)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană

Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis și D. Abreu
Caldas, avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană
Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei de calculare a sporului pentru drepturile de
pensie dobândite înainte de intrarea în serviciu pe baza noilor
DGE

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei OLAF de respingere a cererii de reînnoire a
contractului reclamantului, ca urmare a anulării acestei decizii
printr-o hotărâre a Tribunalului Funcției Publice și o cerere de
daune interese pentru prejudiciile morale și materiale care se
pretinde că au fost suferite
Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei AAIC din 8 august 2012 de respingere a
cererii de reînnoire a contractului reclamantului;
— în măsura în care este necesar, anularea deciziei implicite din
12 august 2010 de respingere a cererii de reînnoire a
contractului reclamantului, în cazul în care anularea sa ar
fi repusă în discuție în cadrul unei cauze în recurs la
Tribunalul Uniunii;

Concluziile reclamantului:
— Declararea articolului 9 din dispozițiile generale de punere în
aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII din
statut ca fiind nelegal;
— anularea deciziei din 18 iunie 2012 de a acorda sporul
pentru drepturile de pensie dobândite de reclamant înainte
de intrarea sa în serviciu în cadrul transferului acestora către
sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europe, în temeiul
dispozițiilor generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2)
din anexa VIII din statutul din 3 martie 2011,
— obligarea Comisia la plata cheltuielilor de judecată.

