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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— Įpareigoti Europolą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant
atlyginimą atstovui.

2012 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš
Komisiją

C 26/71

Ieškovės reikalavimai
— Panaikinti neigiamą 2012 m. liepos 11 d. Komisijos spren
dimą dėl ekspatriacijos išmokos Italijoje pripažinimo ieško
vei.
— Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

(Byla F-113/12)
(2013/C 26/144)
Proceso kalba: anglų

2012 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš
Komisiją

Šalys

(Byla F-115/12)

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų L. Levi ir A. Tymen

(2013/C 26/146)
Proceso kalba: italų

Atsakovė: Europos Komisija
Šalys
Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato G. Cipressa

Sprendimo neįtraukti ieškovo į įvykus EPSO/AD/204/10
konkursui sudarytą rezervo sąrašą panaikinimas.

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Ginčo dalykas bei aprašymas

— Panaikinti 2012 m. sausio 20 d. sprendimą neįtraukti
ieškovo į įvykus EPSO/AD/204/10 konkursui sudarytą
rezervo sąrašą,

Implicitinio sprendimo atmesti prašymą atlyginti žalą, kurią
ieškovas tvirtina patyręs dėl Komisijos laiško, kuriuo pranešama
apie 4 875 eurų kredito, susijusio su bylinėjimosi išlaidomis,
kurias Pirmosios instancijos teismas priteisė iš ieškovo byloje
T-241/03, susigrąžinimą, panaikinimas.

— atmesti 2012 m. liepos 6 d. sprendimą nepatenkinti ieškovo
skundo,

Ieškovo reikalavimai
— priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

2012 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš
Komisiją
(Byla F-114/12)
(2013/C 26/145)
Proceso kalba: lenkų

— Panaikinti sprendimą atmesti 2011 m. liepos19 d. prašymą,
nesvarbu kokia šio sprendimo forma,
— Panaikinti sprendimą atmesti 2012 m. vasario 19 d. skundą
dėl sprendimo atmesti 2011 m. liepos 19 d. prašymą,
nesvarbu kokia šio sprendimo forma,
— quatenus oportet, panaikinti 2012 m. birželio 12 d. pažymą,
parašytą prancūzų kalba, kurios pirmojo iš penkių jos
puslapių viršuje, dešinėje pusėje, yra nuoroda „Ref. Ares
(2012) 704847 — 13.06.2012“,

Šalys

Atsakovė: Europos Komisija

— priteisti iš Komisijos ieškovui 5 500 eurų sumą kartu su
10 % metinių palūkanų su metine kapitalizacija, skaičiuo
jamų nuo 2011 m. liepos 11 d. iki kol realiai bus sumokėta
ši suma,

Ginčo dalykas bei aprašymas

— priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovė: ZZ, atstovaujama radca prawny P. K. Rosiak

Neigiamo Komisijos sprendimo dėl ekspatriacijos išmokos
pripažinimo ieškovei panaikinimas.

