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EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESA
Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 19. jūnijā spriedums – BN/Parlaments
(Lieta F-24/12) (1)
Civildienests — Ierēdņi — Prasība atcelt tiesību aktu — AD 14 pakāpes ierēdnis, kas ieņem nodaļas
vadītāja amatu — Apgalvojums par psiholoģisku vardarbību pret ģenerāldirektoru — Mobilitātes
īstenošana — Atteikums pieņemt iecelšanu padomdevēja amatā citā ģenerāldirektorātā, zaudējot nodaļas
vadītāja atalgojuma piemaksu — Lēmums par pagaidu iecelšanu citā padomdevēja amatā — Dienesta
intereses — Noteikums par pakāpes un amata atbilstību — Prasība par zaudējumu atlīdzību —
Kaitējums, kas izriet no rīcības, kura nav lēmums
(2014/C 253/93)
Tiesvedības valoda – franču
Lietas dalībnieki
Prasītājs: BN (pārstāvji – sākotnēji S. Rodrigues, A. Tymen un A. Blot, advokāti, pēc tam S. Rodrigues un A. Tymen, advokāti)
Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – sākotnēji O. Caisou-Rousseau un J. F. de Wachter, pēc tam O. Caisou-Rousseau un
V. Montebello-Demogeot)

Priekšmets
Prasība atcelt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieņemto lēmumu, ar ko prasītājs vienā un tajā pašā Parlamenta
ģenerāldirektorātā no nodaļas vadītāja amata ir pārcelts direkcijas direktora padomdevēja amatā, un prasība atlīdzināt
zaudējumus saistībā ar psiholoģisko vardarbību

Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;
2) Eiropas Parlaments sedz savus un atlīdzina BN tiesāšanās izdevumus.

(1)

OV C 138, 12.5.2012., 36. lpp.

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums – Sumberaz Sotte-Wedemeijer/
Eiropols
(Lieta F-119/12) (1)
Civildienests — Eiropola personāls — Eiropola konvencija — Eiropola Civildienesta noteikumi —
Lēmums 2009/371/TI — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola
darbiniekiem — Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana — Atteikums
noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku
(2014/C 253/94)
Tiesvedības valoda – franču
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Nīderlande) (pārstāvis – J.-J. Ghosez, advokāts)
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Atbildētājs: Eiropas policijas birojs (pārstāvji – sākotnēji D. Neumann un D. El Khoury, pārstāvji, vēlāk J. Arnould, D. Neumann
un D. El Khoury, pārstāvji)

Priekšmets
Prasība atcelt Eiropola lēmumu nepagarināt uz nenoteiktu laiku prasītājas līgumu un prasība piespriest Eiropolam samaksāt
atšķirību starp atlīdzību, kuru prasītāja būtu varējusi turpināt saņemt Eiropolā, un jebkuru citu atlīdzību, ko viņa faktiski
esot saņēmusi

Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;
2) S. Sumberaz Sotte-Wedemeijer sedz savus un atlīdzina Eiropas Policijas biroja tiesāšanās izdevumus.

(1)

OV C 379, 8.12.2012, 36. lpp.

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums – Coutureau/Eiropols
(Lieta F-120/12) (1)
Civildienests — Eiropola personāls — Eiropola konvencija — Eiropola Civildienesta noteikumi —
Lēmums 2009/371/TI — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola
darbiniekiem — Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana — Atteikums
noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku
(2014/C 253/95)
Tiesvedības valoda – franču
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Christèle Coutureau (Rijswijk, Nīderlande) (pārstāvis – J.-J. Ghosez, advokāts)
Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (pārstāvji – sākotnēji D. Neumann un D. El Khoury, pārstāvji, vēlāk J. Arnould, D. Neumann
un D. El Khoury)

Priekšmets
Prasība atcelt Eiropola lēmumu nepagarināt uz nenoteiktu laiku prasītājas līgumu un prasība piespriest Eiropolam samaksāt
atšķirību starp atlīdzību, kuru prasītāja būtu varējusi turpināt saņemt Eiropolā, un jebkuru citu atlīdzību, ko viņa faktiski
esot saņēmusi

Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;
2) C. Coutureau sedz savus un atlīdzina Eiropas Policijas biroja tiesāšanās izdevumus.

(1)

OV C 379, 8.8.2012, 36. lpp.

