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— Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut,
mukaan lukien edustajien palkka.

Kanne 9.10.2012 — ZZ v. komissio

C 26/71

Vaatimukset
— Komission 11.7.2012 tekemä päätös, jolla kantajalta on
evätty ulkomaankorvaus Italiassa, on kumottava ja

— Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeuden
käyntikulut.

(Asia F-113/12)
(2013/C 26/144)
Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kanne 15.10.2012 — ZZ v. komissio

Asianosaiset

(Asia F-115/12)

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

(2013/C 26/146)
Oikeudenkäyntikieli: italia

Vastaaja: Euroopan komissio
Asianosaiset
Oikeusriidan kohde ja kuvaus
Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jättää kan
taja sisällyttämättä kilpailun EPSO/AD/204/10 varallaololuette
loon.

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

— Vastaajan 20.1.2012 tekemä päätös, jolla se jätti kantaja
sisällyttämättä kilpailun EPSO/AD/204/10 varallaololuette
loon, on kumottava.

Päätöksen, jolla hylätään implisiittisesti sen vahingon korvaa
mista koskeva vaatimus, jota kantaja väittää kärsineensä siitä,
että komissio on lähettänyt kirjeen, joka koskee unionin yleisen
tuomioistuimen asiassa T-241/03 kantajan maksettavaksi mää
räämien 4 875 euron suuruisten oikeudenkäyntikulujen perimis
tä, kumoaminen

— 6.7.2012 tehty päätös, jolla kantajan valitus hylättiin, on
kumottava
— komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut
kokonaisuudessaan.

Kanne 10.10.2012 — ZZ v. komissio

Vaatimukset
— 19.7.2011 tehdyn hakemuksen hylkäävä päätös, sen muo
dosta riippumatta, on kumottava

— päätös, jolla hylätään 19.7.2011 tehdyn hakemuksen hyl
käävästä päätöksestä 19.2.2012 tehty valitus, on kumottava

(Asia F-114/12)
(2013/C 26/145)
Oikeudenkäyntikieli: puola

— tarvittaessa on kumottava 12.6.2012 päivätty ranskaksi laa
dittu kirje, jonka viidestä sivusta ensimmäisen oikeassa ylä
kulmassa on viite Ref. Ares (2012) 704847 — 13/06/2012

Asianosaiset
Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja P. K. Rosiak)

— komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 5 500 eu
roa 10 prosentin vuotuisine korkoineen 20.7.2011 lukien
siihen saakka, kunnes tämä määrä on suoritettu

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus
Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamisesta, jolla
kantajalta on evätty ulkomaankorvaus.

— Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeuden
käyntikulut.

