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Predlogi tožeče stranke
— Razglasitev ničnosti odločb z dne 5. in 7. januarja 2015 ter odločbe z dne 23. februarja 2015 o izračunu bonusa
pokojninskih pravic tožeče stranke, pridobljenih pred začetkom zaposlitve na Svetu;
— po potrebi, razglasitev ničnosti odločbe z dne 23. julija 2015 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper uporabo
splošnih določb za izvajanje in aktuarske stopnje, ki so veljale v času njene vloge za prenos pokojninskih pravic;
— naložitev plačila stroškov Svetu Evropske unije.

Tožba, vložena 2. novembra 2015 – ZZ/Parlament
(Zadeva F-138/15)
(2016/C 027/100)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: T. Bontinck in A. Guillerme, odvetnika)
Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeči stranki in odškodninski zahtevek zaradi domnevno
nastale nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke
— Razglasi naj se ničnost odločbe z dne 19. decembra 2014 o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeči stranki;
— Evropskemu parlamentu naj se naloži, da tožeči stranki povrne nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala in ki po začasni
oceni ex aequo et bono znaša 20 000 EUR;
— toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožba, vložena 17. novembra 2015 – ZZ/Parlament
(Zadeva F-142/15)
(2016/C 027/101)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Tymen, odvetnik)
Tožena stranka: Evropski parlament
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Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, da ne ugodi prošnji tožeče stranke za pomoč, in odškodninski zahtevek za
povrnitev domnevno povzročene nepremoženjske škode.
Predlogi tožeče stranke
— Razglasitev ničnosti odločbe z dne 11. aprila 2015 o zavrnitvi z molkom prošnje tožeče stranke za pomoč z dne
11. decembra 2014;
— razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. avgusta 2015, prejete 24. avgusta 2015, o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne
24. aprila 2015;
— naložitev plačila odškodnine, določene ex aequo et bono na 50 000,00 EUR za povrnitev nepremoženjske škode tožeče
stranke, toženi stranki;
— naložitev plačila vseh stroškov Evropskemu parlamentu.

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 3. decembra 2015 – Macchia/Komisija
(Zadeva F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Jezik postopka: francoščina
Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.
(1)
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