
— Zasądzenie od pozwanej odszkodowania za okres od dnia 
10 listopada 2011 r. do czasu przywrócenia skarżącej do 
pracy w innej delegaturze lub instytucji UE za szkodę mate
rialną i krzywdę wyrządzone skarżącej wskutek decyzji dele
gatury UE w Mołdawii z dnia 27-28 lipca 2011 r. w sprawie 
nieprzedłużenia jej umowy o pracę w charakterze członka 
personelu kontraktowego kategorii 3a. Kwota odszkodo
wania powinna zostać obliczona na podstawie miesięcznego 
wynagrodzenia skarżącej, za cały okres od dnia 10 listopada 
2011 r. do dnia przywrócenia do pracy. 

— Obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2012 r. — ZZ przeciwko 
Parlamentowi 

(Sprawa F-52/12) 

(2012/C 200/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności: po pierwsze, decyzji ustalającej 
Luksemburg za główne miejsce zamieszkania skarżącej a po 
drugie, decyzji zawierającej opinię w sprawie zmiany uprawnień 
emerytalnych skarżącej i uchylającej współczynnik korygujący 
dla Francji z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Tytułem głównym: 

— stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej Luksemburg za 
główne miejsce zamieszkania skarżącej oraz decyzji z dnia 
28 czerwca 2011 r. zawierającej opinię w sprawie zmiany 
uprawnień emerytalnych skarżącej i uchylającej współ
czynnik korygujący dla Francji z dniem 1 stycznia 2010 r.; 

— zasądzenie od Parlamentu zwrotu nienależnie pobranych 
kwot; 

— zasądzenie od Parlamentu zaległej emerytury wraz z odset
kami za zwłokę naliczonymi, począwszy od dnia wymagal
ności zaległych, należnych kwot, w stawce ustalonej przez 
Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refi
nansowania obowiązujących w odnośnym okresie, powięk
szonej o dwa punkty; 

— Pomocniczo 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji w zakresie, 
w jakim wywierają skutki wsteczne na dzień 1 stycznia 
2010 r.; 

— zasądzenie od Parlamentu zaległej emerytury wraz z odset
kami za zwłokę naliczonymi, począwszy od dnia wymagal
ności zaległych, należnych kwot, w stawce ustalonej przez 
Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refi
nansowania obowiązujących w odnośnym okresie, powięk
szonej o dwa punkty; 

— w każdym razie: 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7maja 2012 r. — ZZ i in. 
przeciwko EKES 

(Sprawa F-53/12) 

(2012/C 200/46) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas) 

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Przedmiot i opis sporu 

Częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie awansu skarżą
cych z grupy zaszeregowania AST 5 do AST 6 w części usta
lającej mnożnik. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji zastępcy sekretarza gene
ralnego, odpowiedzialnego za sprawy ogólne, zasoby 
ludzkie i sprawy wewnętrzne z dnia 20 lipca 2011 r. w 
zakresie, w jakim mnożnik wynikający z awansu skarżących 
do grupy zaszeregowania AST 6/1 ze skutkiem od dnia 1 
kwietnia 2011 r. zarządzony w omawianych decyzjach jest 
mnożnikiem, który został dla nich ustalony w dniu 1 
kwietnia 2009 r. a nie mnożnikiem, który został dla nich 
ustalony w dniu 24 marca 2011 r. ze skutkiem od dnia 1 
kwietnia 2011; 

— pomocniczo, stwierdzenie omawianych nieważności decyzji 
w zakresie, w jakim mnożnik wynikający z awansu skarżą
cych nie uwzględnia ich stażu pracy zdobytego na stopniu 
w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 1 kwietnia 
2011 r.;
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— pomocniczo, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 
lipca 2011 r. w zakresie, w jakim weszły w życie z dniem 
1 kwietnia 2011 r. a nie w dniu bezpośrednio następującym 
po wejściu w życie decyzji z dnia 24 marca 2011 r.; 

— obciążenie EKES kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2012 r. — ZZ i ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-55/12) 

(2012/C 200/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu 
Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności propozycji dotyczących przeniesienia 
uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w 
Komisji na podstawie obliczeń uwzględniających nowe ogólne 
przepisy wykonawcze, które weszły w życie po złożeniu przez 
skarżących wniosków o przeniesienie uprawnień emerytalnych. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji zawierających propozycje 
przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących w ramach 
wniosku na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego, zawierających propozycję obli
czoną na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych 
wydanych w dniu 3 marca 2011 r. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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