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VIRKAMIESTUOMIOISTUIN
Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2014 – Psarras v. ENISA
(Asia F-63/13) (1)
(Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Työsopimuksen irtisanominen — Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta — Oikeus tulla kuulluksi — Henkinen kärsimys —
Lainvastainen päätös — Kolmannen osapuolen oikeuksien kohtuuton loukkaaminen —
Vahingonkorvauksista määrääminen viran puolesta — Kumoamistuomion täytäntöönpanon laiminlyönti)
(2014/C 351/39)
Oikeudenkäyntikieli: kreikka
Asianosaiset
Kantaja: Aristidis Psarras (Iraklion, Kreikka) (edustaja: asianajaja V. Christianos)
Vastaaja: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (asiamiehet: aluksi P. Empadinhas, sitten S. Purser,
avustajanaan asianajaja C. Meidanis)

Oikeudenkäynnin kohde
Vaatimus kumota yhtäältä kantajan irtisanomispäätös ja toisaalta asiassa F-118/10 annetun virkamiestuomioistuimen
tuomion jälkeen tehty päätös, jolla toinen työntekijä nimettiin kirjanpitäjän tehtäviin, sekä lisäksi vaatimus saada korvausta
aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma
1) Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajan 4.9.2012 tekemä päätös, jolla irtisanottiin Aristidis Psarrasin
väliaikaisen toimihenkilön työsopimus, kumotaan.
2) Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto velvoitetaan maksamaan Aristidis Psarrasille 40 000 euroa.
3) Kanne hylätään muilta osin.
4) Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Aristidis
Psarrasin oikeudenkäyntikulut.

(1)

EUVL C 336, 16.11.2013, s. 31.

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 26.6.2014 – DL v. komissio
(Asia F-13/14) (1)
(Asian poistaminen rekisteristä — Kanteen peruuttaminen — Työjärjestyksen 89 artiklan 7 kohta —
Asianosaisten oikeudenkäyntikuluja koskeva sopimus)
(2014/C 351/40)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: DL (Orp–Jauche, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Orlandi)
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Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)
Oikeudenkäynnin kohde
Sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylätään hakemus aiemmin myönnetyn sellaisen ennakkoluvan jatkamisesta,
joka koskee kantajan pojan logopediakulujen korvaamista hänen vakavan sairautensa hoidon yhteydessä vuoden 2012/
2013 osalta
Määräysosa
1) Asia F-13/14 poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä.
2) DL ja Euroopan komission vastaavat oikeudenkäyntikuluistaan sopimuksensa mukaisesti.
(1)

EUVL C 102, 7.4.2014, s. 46.

Virkamiestuomioistuimen määräys 14.7.2014 – DJ v. EASA
(Asia F-3/14) (1)
(2014/C 351/41)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.
(1)

EUVL C 85, 22.3.2014, s. 27.

