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SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU
Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol
(Vec F-103/12)
(2013/C 26/141)
Jazyk konania: holandčina

Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie
rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci
Hanschmann/Europol, F-27/09, ktorým Europol priznal žalob
covi paušálnu sumu na náhradu škody jemu spôsobenej
rozhodnutím, ktoré uvedený rozsudok zrušil

Účastníci konania
Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane,
advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým žalovaný
vymeral žalobcovi sumu vo výške 13 000 eur na náhradu
škody, ktorá mu vznikla a na vykonanie predchádzajúceho
rozsudku Súdu pre verejnú službu, ako aj rozhodnutie z 29.
júna 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu
podaná proti rozhodnutiu z 28. novembra 2011,

Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie
rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci
Doyle/Europol, F-37/09, ktorým Europol priznal žalobkyni
paušálnu sumu na náhradu škody jej spôsobenej rozhodnutím,
ktoré uvedený rozsudok zrušil

— zaviazať Europol na náhradu trov konania vrátane odmeny
právnym zástupcom.

Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

Návrhy žalobkyne
— zrušiť rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým žalovaný
vymeral žalobkyni sumu vo výške 3 000 eur na náhradu
škody, ktorá jej vznikla a na vykonanie predchádzajúceho
rozsudku Súdu pre verejnú službu, ako aj rozhodnutie z 29.
júna 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne
podaná proti rozhodnutiu z 28. novembra 2011,

(Vec F-105/12)
(2013/C 26/143)
Jazyk konania: holandčina
Účastníci konania
Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane,
advokáti)

— zaviazať Europol na náhradu trov konania vrátane odmeny
právnym zástupcom.
Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu
Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol
(Vec F-104/12)
(2013/C 26/142)

Zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie
rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci
Knöll/Europol, F-44/09, ktorým Europol priznal žalobkyni
paušálnu sumu na náhradu škody jej spôsobenej rozhodnutím,
ktoré uvedený rozsudok zrušil

Jazyk konania: holandčina
Účastníci konania

Návrhy žalobkyne

Žalobca: ZZ (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane,
advokáti)

— zrušiť rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým žalovaný
vymeral žalobkyni sumu vo výške 20 000 eur na náhradu
škody, ktorá jej vznikla a na vykonanie predchádzajúceho
rozsudku Súdu pre verejnú službu, ako aj rozhodnutie z 29.
júna 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne
podaná proti rozhodnutiu z 28. novembra 2011,

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)
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SK

Úradný vestník Európskej únie

— zaviazať Europol na náhradu trov konania vrátane odmeny
právnym zástupcom.

Žaloba podaná 9. októbra 2012 — ZZ/Komisia

C 26/71

Návrhy žalobkyne
— zrušiť rozhodnutie Komisie z 11. júla 2012 nepriznať žalob
kyni príspevok na expatriáciu v Taliansku a

— zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

(Vec F-113/12)
(2013/C 26/144)
Jazyk konania: angličtina

Žaloba podaná 15. októbra 2012 — ZZ/Komisia
(Vec F-115/12)

Účastníci konania
Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

(2013/C 26/146)
Jazyk konania: taliančina

Žalovaná: Európska komisia

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

Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia o nezapísaní žalobcu do rezervného
zoznamu výberového konania EPSO/AD/204/10

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

Predmet a opis sporu

— zrušiť rozhodnutie z 20. januára 2012 o nezapísaní žalobcu
do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/
AD/204/10,

Zrušenie implicitného rozhodnutia zamietnuť návrh na náhradu
škody, ktorú mal údajne utrpieť žalobca z dôvodu zaslania listu
z strany Komisie týkajúceho sa vymáhania dlhu vo výške 4 875
eur súvisiaceho s trovami konania, na ktoré žalobcu zaviazal
Súd prvého stupňa vo veci T-241/03

— zrušiť rozhodnutie zo 6. júla 2012 o zamietnutí žalobcovej
sťažnosti,

— zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania.

Žaloba podaná 10. októbra 2012 — ZZ/Komisia
(Vec F-114/12)
(2013/C 26/145)
Jazyk konania: poľština

Návrhy žalobcu
— zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, návrhu z 19.
júla 2011,

— zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, sťažnosti z
19. februára 2012, ktorá bola podaná proti rozhodnutiu
zamietnuť návrh z 19. júla 2011,

— quatenus oportet zrušiť správu z 12. júna 2012, vypracovanú
vo francúzskom jazyku a obsahujúcu na prvej zo svojich
piatich strán v pravom hornom rohu označenie „Ref. Ares
(2012) 704847 — 13/06/2012“,

Účastníci konania
Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: P. K. Rosiak, radca prawny)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia Komisie nepriznať žalobkyni príspevok na
expatriáciu

— zaviazať Komisiu uhradiť žalobcovi sumu 5 500 eur zvýšenú
o úroky vypočítané z tejto sumy v výške 10 % ročne s
ročnou kapitalizáciou, a to od 20. júla 2011 až do skutoč
ného uhradenie danej sumy,

— zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

