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SOUD PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE
Žaloba podaná dne 22. ledna 2008 – Renier v. Komise
(Věc F-8/08)
(2008/C 171/98)
Jednací jazyk: francouzština

přiznává nárok na příspěvek za práci v zahraničí, dále uložení
povinnosti žalovanému vyplatit žalobci příspěvek za práci
v zahraničí včetně úroků z prodlení a nahradit nemajetkovou
újmu, která byl žalobci způsobena

Návrhová žádání žalobce

Účastníci řízení
Žalobkyně: Colette Renier (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi,
J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)
Žalovaná: Komise Evropských společenství
Předmět a popis sporu
Zrušení individuálního rozhodnutí ze dne 11. dubna 2007,
které žalobkyni omezilo délku trvání smlouvy smluvního
zaměstnance na období od 16. dubna 2007 do 15. prosince
2008 a návrh na náhradu škody.

— zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. dubna
2007, kterým se stanoví žalobcovy nároky v okamžiku
nástupu do zaměstnání, v rozsahu, v němž mu toto rozhodnutí nepřiznává nárok na příspěvek za práci v zahraničí;
— uložit Evropskému parlamentu povinnost vyplatit žalobci
příspěvek za práci v zahraničí odpovídající měsíčně částce ve
výši 16 % z celkové částky základního platu, jakož
i příspěvek na domácnost a příspěvek na vyživované dítě,
vyplácené žalobci měsíčně počínaje dubnem 2007 a za
všechny následující měsíce, až do úplného splacení dluhu;
— uložit povinnost zaplatit úroky z prodlení ve výši 8 % za
rok počítané od lhůt splatnosti jednotlivých částek až do
úplného splacení dluhu;
— uložit Evropskému parlamentu povinnost zaplatit žalobci
částku 10 000 eur nebo jakoukoli jinou i vyšší částku jako
náhradu nemajetkové újmy, která mu byla způsobena;

Návrhová žádání žalobkyně
— zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 v rozsahu,
v němž žalobkyni omezilo délku trvání smlouvy smluvního
zaměstnance na období od 16. dubna 2007 do 15. prosince
2008;

— uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

— uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žaloba podaná dne 28. února 2008 – Nanopoulos v.
Komise
(Věc F-30/08)

Žaloba podaná dne 5. února 2008 – Nardin v. Parlament
(Věc F-12/08)

(2008/C 171/100)

(2008/C 171/99)

Jednací jazyk: řečtina

Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Účastníci řízení
Žalobce:
Thierry
Nardin
(Lucemburk,
velkovévodství) (zástupce: V. Wiot, advokát)

Lucemburské

Žalovaný: Evropský parlament

Žalobce: Photius Nanopoulos (Lucemburk, Lucemburské
velkovévodství) (zástupce: V. Christianos, advokát)
Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. dubna
2007, kterým se stanoví žalobcovy nároky v okamžiku nástupu
do zaměstnání, v rozsahu, v němž mu toto rozhodnutí ne-

Uložení Komisi zaplatit žalobci částku z titulu náhrady škody,
kterou utrpěl z důvodu porušení svých základních práv poškozujícího jeho čest a pověst

