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Úřední věstník Evropské unie

— uložit Europolu náhradu nákladů řízení, a to včetně platu
žalobkyně.

Žaloba podaná dne 9. října 2012 — ZZ v. Komise

C 26/71

Návrhová žádání žalobkyně
— zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2012, kterým
bylo žalobkyni odmítnuto poskytnutí příspěvku za práci v
zahraničí (v Itálii), a

— uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

(Věc F-113/12)
(2013/C 26/144)
Jednací jazyk: angličtina

Žaloba podaná dne 15. října 2012 — ZZ v. Komise

Účastníci řízení

(Věc F-115/12)

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

(2013/C 26/146)
Jednací jazyk: italština

Žalovaná: Evropská komise
Účastníci řízení
Předmět a popis sporu

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Zrušení rozhodnutí o nezařazení žalobce na seznam úspěšných
uchazečů v rámci výběrového řízení EPSO/AD/204/10.

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobce

Předmět a popis sporu

— zrušit rozhodnutí ze dne 20. ledna 2012 o nezařazení
žalobce na seznam úspěšných uchazečů v rámci výběrového
řízení EPSO/AD/204/10,

Zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí žádosti o náhradu
škody, kterou žalobce údajně utrpěl v důsledku zaslání Komisí
dopisu týkajícího se vymáhání částky 4 875 eur odpovídající
nákladům, které Tribunál uložil žalobci nahradit ve věci
T-241/03.

— zrušit rozhodnutí ze dne 6. července 2012 o zamítnutí
stížnosti podané žalobcem,
Návrhová žádání žalobce
— uložit žalované náhradu veškerých nákladů řízení.

Žaloba podaná dne 10. října 2012 — ZZ v. Komise

— zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým Komise
zamítla žádost ze dne 19. července 2011;

— zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým Komise
zamítla stížnost ze 19. února 2012 podanou proti rozhod
nutí o zamítnutí žádosti ze dne 19. července 2011;

(Věc F-114/12)
(2013/C 26/145)
Jednací jazyk: polština

— bude-li třeba, zrušit sdělení ze dne 12. června 2012, vyhoto
vené ve francouzštině, s referenčním číslem nahoře vpravo
na první z jeho pěti stran „Ref. Ares(2012)704847 —
13/06/2012“;

Účastníci řízení
Žalobkyně: ZZ (zástupce: P. K. Rosiak, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

— uložit žalované povinnost zaplatit žalobci částku
5 500,00 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 %
p.a., s roční kapitalizací, počínaje 20. červencem 2011 a
až do skutečného zaplacení uvedené částky;

Předmět a popis sporu

— uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo žalobkyni odmítnuto
poskytnutí příspěvku za práci v zahraničí

