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Žaloba podaná 18. októbra 2011 — ZZ/ECDC
(Vec F-107/11)

C 25/69

— uložiť Komisii povinnosť prijať všetky následné opatrenia s
cieľom postaviť žalobcu do podobnej pozície, akú by mal,
keby bol pripustený k výberovému konaniu,

(2012/C 25/132)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobca: ZZ (v zastúpení: E. Mylonas, advokát)

— zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žaloba podaná 25. októbra 2011 — ZZ/Komisia
(Vec F-113/11)

Žalovaný: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

(2012/C 25/134)
Jazyk konania: taliančina

Predmet a opis sporu
Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu za obdobie
od 1. januára do 31. decembra 2010
Návrhy žalobcu
Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

Účastníci konania
Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)
Žalovaná: Európska komisia

— zrušil hodnotenie služobného postupu z 8. februára 2011, a

Predmet a opis sporu

— v prípade potreby zrušil:

Zrušenie konkludentného rozhodnutia Komisie, ktoré zamieta
žiadosť žalobcu, aby mu bola vyplatená dlžná zadržiavaná časť
odmeny za august 2010

— rozhodnutie riaditeľa ECDC z 9. septembra 2011 o
zamietnutí sťažnosti žalobcu,
— stanovisko spoločného výboru z 30. júna 2011 a
rozhodnutie revízneho hodnotiteľa z 5. júla 2011,
— správu overovateľa z 15. apríla 2011,
— zaviazal ECDC na náhradu trov konania.
Žaloba podaná 24. októbra 2011 — ZZ/Komisia
(Vec F-108/11)
(2012/C 25/133)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania

Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie o zamietnutí návrhov žalobcu uvedených
v žiadosti z 30. augusta 2010, ktoré prijala Komisia alebo
ktoré je jej v každom prípade pripísateľné, bez ohľadu na to,
ako je zamietnutie formulované a či je čiastočné alebo
úplné,
— vyhlásiť oznámenie Ares(2011)217354 za právne ničotné
alebo prípadne zrušiť toto opatrenie (v oboch prípadoch v
rozsahu, v akom je to nevyhnutné),
— zrušiť rozhodnutie o zamietnutí návrhov žalobcu uvedených
v sťažnosti zo 14. marca 2011, ktoré prijala Komisia, bez
ohľadu na spôsob, akým je zamietnutie formulované,
— zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Fratini a F. Filpo, advokáti)
Žalovaná: Európska komisia

Žaloba podaná 7. novembra 2011 — ZZ/Komisia
(Vec F-116/11)

Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie o nepripustení žalobcu
k výberovému konaniu EPSO/AD/198/10 z dôvodu údajného
nesplnenia požiadaviek odbornej praxe

(2012/C 25/135)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania

Návrhy žalobcu

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

— zrušiť rozhodnutie EPSO o nepripustení žalobcu k výbero
vému konaniu EPSO/AD/198/10,

Žalovaná: Európska komisia

