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Concluziile reclamantului
— Anularea deciziilor din 5 și din 7 ianuarie 2015, precum și a deciziei din 23 februarie 2015 privind sporul de drepturi
de pensie al reclamantului dobândite înainte de intrarea în serviciul Consiliului;
— anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei din 23 iulie 2015 de respingere a reclamației depuse de reclamant
prin care urmărește aplicarea dispozițiilor generale de aplicare și a ratelor actuariale în vigoare la momentul cererii sale
de transfer al drepturilor de pensie;
— obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2015 – ZZ/Parlamentul
(Cauza F-138/15)
(2016/C 027/100)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentanți: T. Bontinck și A. Guillerme, avocați)
Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei de reziliere a contractului de muncă al reclamantului și cererea de daune interese pentru prejudiciul moral
pe care acesta pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei din 19 decembrie 2014 de reziliere a contractului de muncă al reclamantului;
— obligarea Parlamentului European la plata unor despăgubiri către reclamant pentru repararea prejudiciului moral pe
care acesta pretinde că l-a suferit, evaluat provizoriu ex aequo et bono la suma de 20 000 EUR;
— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2015 – ZZ/Parlamentul
(Cauza F-142/15)
(2016/C 027/101)
Limba de procedură: franceza
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Reclamantă: ZZ (reprezentant: A. Tymen, avocat)
Pârât: Parlamentul European
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Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei Parlamentului de a nu da curs cererii de asistență formulate de reclamantă și cererii de daune interese
pentru prejudiciul moral pretins suferit.
Concluziile reclamantei
— Anularea deciziei implicite intervenite la 11 aprilie 2015, prin care a fost respinsă cererea de asistență a reclamantei din
11 decembrie 2014;
— anularea deciziei din data de 20 august 2015, primită la 24 august 2015, prin care a fost respinsă reclamația
reclamantei din 24 aprilie 2015;
— obligarea pârâtului la plata de daune interese, stabilite ex aequo et bono la suma de 50 000 de euro, pentru repararea
prejudiciului moral suferit de reclamantă;
— obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 3 decembrie 2015 – Macchia/Comisia
(Cauza F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Limba de procedură: franceza
Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.
(1)
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