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TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE
Acțiune introdusă la 27 septembrie 2012 — ZZ/Europol
(Cauza F-103/12)
(2013/C 26/141)
Limba de procedură: olandeza
Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentanți: W.J. Dammingh și N. D. Dane,
avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei Europol, adoptată pentru punerea în executare
a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 29 iunie 2010,
pronunțată în cauza Doyle/Europol, F-37/09, prin care
Europol a acordat reclamantului o sumă forfetară pentru
compensarea prejudiciului cauzat acestuia prin decizia anulată
prin hotărârea menționată.

Concluziile reclamantului
— Anularea Deciziei din 28 noiembrie 2011 prin care pârâtul,
pentru executarea în totalitate a unei hotărâri anterioare a
Tribunalului Funcției Publice, a acordat reclamantului suma
de 3 000 euro pentru compensarea prejudiciului pe care
reclamantul l-a suferit, precum și a Deciziei din 29 iunie
2012 prin care reclamația introdusă de reclamant
împotriva Deciziei din 28 noiembrie 2011 a fost respinsă.

— obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a
onorariului reprezentanților.

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei Europol, adoptată pentru punerea în executare
a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 29 iunie 2010,
pronunțată în cauza Hanschmann/Europol, F-27/09, prin care
Europol a acordat reclamantului o sumă forfetară pentru
compensarea prejudiciului cauzat acestuia prin decizia anulată
prin hotărârea menționată.

Concluziile reclamantului
— Anularea Deciziei din 28 noiembrie 2011 prin care pârâtul,
pentru executarea în totalitate a unei hotărâri anterioare a
Tribunalului Funcției Publice, a acordat reclamantului suma
de 13 000 euro pentru compensarea prejudiciului pe care
reclamantul l-a suferit, precum și a Deciziei din 29 iunie
2012 prin care reclamația introdusă de reclamant
împotriva Deciziei din 28 noiembrie 2011 a fost respinsă;
— obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a
onorariului reprezentanților.

Acțiune introdusă la 27 septembrie 2012 — ZZ/Europol
(Cauza F-105/12)
(2013/C 26/143)
Limba de procedură: olandeza
Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentanți: W.J. Dammingh și N.D. Dane,
avocați)
Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Acțiune introdusă la 27 septembrie 2012 — ZZ/Europol
(Cauza F-104/12)
(2013/C 26/142)
Limba de procedură: olandeza
Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentanți: W.J. Dammingh și N. D. Dane,
avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Anularea deciziei Europol, adoptată pentru punerea în executare
a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 29 iunie 2010,
pronunțată în cauza Knöll/Europol, F-44/09, prin care Europol
a acordat reclamantului o sumă forfetară pentru compensarea
prejudiciului cauzat acestuia prin decizia anulată prin hotărârea
menționată.

Concluziile reclamantului
— Anularea Deciziei din 28 noiembrie 2011 prin care pârâtul,
pentru executarea în totalitate a unei hotărâri anterioare a
Tribunalului Funcției Publice, a acordat reclamantului suma
de 20 000 euro pentru compensarea prejudiciului pe care
reclamantul l-a suferit, precum și a Deciziei din 29 iunie
2012 prin care reclamația introdusă de reclamant
împotriva Deciziei din 28 noiembrie 2011 a fost respinsă;
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— obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a
onorariului reprezentanților.

Acțiune introdusă la 9 octombrie 2012 — ZZ/Comisia

C 26/71

Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei Comisiei din 11 iulie 2012 prin care s-a
refuzat acordarea în favoarea reclamantului a indemnizației
de expatriere în Italia;
— obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de
judecată.

(Cauza F-113/12)
(2013/C 26/144)
Limba de procedură: engleza

Acțiune introdusă la 15 octombrie 2012 — ZZ/Comisia

Părțile

(Cauza F-115/12)

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A.Tymen, avocați)

(2013/C 26/146)
Limba de procedură: italiana

Pârâtă: Comisia Europeană
Părțile
Obiectul și descrierea litigiului

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Anularea deciziei de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de
rezervă a concursului EPSO/AD/204/10

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamantului

Obiectul și descrierea litigiului

— Anularea deciziei din 20 ianuarie 2012 de a nu îl înscrie pe
reclamant pe lista de rezervă a concursului EPSO/
AD/204/10;

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii sale de daune
interese ca urmare a primirii scrisorii Comisiei având ca obiect
nota de debit pentru suma de 4 875 de euro, reprezentând
cheltuielile de judecată stabilite în sarcina reclamantului de
către Tribunalul de Primă Instanță în cauza T-241/03

— anularea deciziei din 6 iulie 2012 prin care s-a respins
reclamația formulată de reclamant;

Concluziile reclamantului
— obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Acțiune introdusă la 10 octombrie 2012 — ZZ/Comisia

— Anularea respingerii, oricare ar fi forma acesteia, a cererii din
19 iulie 2011;
— anularea respingerii, oricare ar fi forma acesteia, a recla
mației din 19 februarie 2012, introdusă împotriva deciziei
de respingere din 19 iulie 2011;

(Cauza F-114/12)
(2013/C 26/145)
Limba de procedură: polona

— în măsura necesară, anularea notei din 12 iunie 2012,
redactată în limba franceză, care poartă pe prima dintre
cele cinci pagini, în partea dreaptă sus, mențiunea „Ref.
Ares(2012)704847 — 13.06.2012”;

Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentant: P. K. Rosiak, avocat)
Pârâtă: Comisia Europeană

— obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 5 500
de euro, însoțită de dobânzi în valoare de 10 % pe an, cu
capitalizare anuală, de la data de 20 iulie 2011 și până la
plata efectivă a acestei sume;

Obiectul și descrierea litigiului

— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Anularea deciziei Comisiei prin care se refuză să i se acorde
reclamantului indemnizația de expatriere

