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Kanne 18.10.2011 — ZZ v. ECDC
(Asia F-107/11)

C 25/69

— komissio on velvoitettava toteuttamaan kaikki toimenpiteet
kantajan saattamiseksi samaan asemaan kuin jossa hän olisi,
jos hänet olisi hyväksytty kilpailuun

(2012/C 25/132)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja E. Mylonas)

— komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanne 25.10.2011 — ZZ v. komissio
(Asia F-113/11)

Vastaaja: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

(2012/C 25/134)
Oikeudenkäyntikieli: italia

Oikeusriidan kohde ja kuvaus
Kantajasta ajanjaksolta 1.1–31.12.2010 laaditun arviointikerto
muksen kumoaminen
Vaatimukset
— 8.2.2011 laadittu arviointikertomus on kumottava
— tarvittaessa on kumottava
— ECDC:n johtajan 9.9.2011 tekemä päätös kantajan vali
tuksen hylkäämisestä
— pariteettikomitean 30.6.2011 antama lausunto ja arvi
oinnin tarkastajan 5.7.2011 tekemä päätös
— arvioinnin vahvistajan 15.4.2011 päivätty kertomus

Asianosaiset
Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)
Vastaaja: Euroopan komissio
Oikeusriidan kohde ja kuvaus
Kanne, jossa vaaditaan komission sen implisiittisen päätöksen
kumoamista, jolla hylättiin kantajan vaatimus vuoden 2010
elokuun saamatta jääneen palkan maksamisesta
Vaatimukset
— Komission tekemä tai sen tekemäksi katsottava hylkäämis
päätös on kumottava riippumatta siitä, missä muodossa
tämä hylkääminen toteutettiin, ja siitä, hylättiinkö kantajan
30.8.2010 esittämät vaatimukset kokonaan vai osittain

— ECDC on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Kanne 24.10.2011 — ZZ v. komissio

— Muistio, jonka viitenumero on Ares(2011)217354, on to
dettava voimassa olevien säännösten nojalla mitättömäksi tai
se on kumottava, kummassakin tapauksessa tarpeellisin osin

(Asia F-108/11)
(2012/C 25/133)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat A. Fratini ja F. Filpo)
Vastaaja: Euroopan komissio

— Komission tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin
14.3.2011 päivätyssä valituksessa esitetyt vaatimukset, riip
pumatta siitä, missä muodossa tämä hylkääminen toteutet
tiin
— komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanne 7.11.2011 — ZZ v. komissio
(Asia F-116/11)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus
Kumoamisvaatimus, joka koskee valintalautakunnan päätöstä
olla hyväksymättä kantaja avoimeen kilpailuun EPSO/AD/
198/10 sillä perusteella, ettei hän väitetysti täytä ammatillisia
vaatimuksia.

(2012/C 25/135)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset

Vaatimukset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Salerno)

— On kumottava EPSOn päätös olla hyväksymättä kantaja
avoimeen kilpailuun EPSO/AD/198/10

Vastaaja: Euroopan komissio

