C 232/40

SL

Uradni list Evropske unije

Predmet
Tožba za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bilo
tožeči stranki ob upokojitvi zavrnjeno nadomestilo, višje od
dvanajstih dni, za neporabljen dopust.

Izrek
1. Tožba L. M. Bombín Bombín se zavrne.

6.8.2011

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. junija
2011 – AS proti Komisiji
(Zadeva F-55/10) (1)
(Javni uslužbenci — Uradniki — Razpis prostega delovnega
mesta — Zavnitev prijave — Pravni interes — Invalidni
uradnik — Neločljivost odločbe o zavrnitvi prijave in odločbe
o imenovanju — Neobstoj — Razlikovanje med uradniki iz
iste funkcionalne skupine in razreda, ki so v različnem
kariernem toku — Usklajenost med nazivom in delovnim
mestom)
(2011/C 232/70)

2. L. M. Bombín Bombín nosi stroške postopka.

Jezik postopka: francoščina
Stranki
(1) UL C 148, 5.6.2010, str. 54.

Tožeča stranka: AS (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst,
odvetnik)
Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B.
Eggers, zastopnika)

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. junija
2011 – De Nicola proti Evropski investicijski banki
(Zadeva F-49/10)

(1)

(Javni uslužbenci — Osebje Evropske investicijske banke —
Zdravstveno zavarovanje — Zavrnitev povrnitve stroškov
zdravljenja — Predlog za določitev neodvisnega zdravnika
— Razumni rok)
(2011/C 232/69)
Jezik postopka: italijanščina

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi upoštevanja
prijave tožeče stranke za delovno mesto knjižničarja pomočnika
in predlog, naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine za premo
ženjsko in nepremoženjsko škodo.
Izrek
1. Odločba z dne 30. septembra 2009, s katero je Evropska Komi
sija zavrnila prijavo AS, se razglasi za nično.

Stranki

2. Evropski Komisiji se naloži, naj AS plača 3000 EUR.

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg)
(zastopnik: L. Isola, odvetnik)

3. Preostali tožbeni predlogi se zavrnejo.

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: T.
Gilliams in F. Martin, zastopnik, skupaj z A. Dal Ferrom,
odvetnikom)

4. Evropska Komisija poleg lastnih stroškov nosi tri četrtine stroškov
AS.
5. AS nosi četrtino svojih stroškov.
(1) UL C 246, 11.9.2010, str. 43.

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da se ne
povrnejo stroški zdravljena z lasersko terapijo.

Izrek
1. Tožba se zavrne.

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. junija
2011 – Mantzouratos proti Parlamentu
(Zadeva F-64/10) (1)
(Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredo
valno obdobje 2009 — Odločba o nenapredovanju —
Dopustnost ugovora nezakonitosti — Primerjalna ocena
uspešnosti — Očitna napaka pri presoji)

2. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

(2011/C 232/71)
Jezik postopka: francoščina

(1) UL C 221, 14.8.2010, str. 61.

Stranki
Tožeča stranka: Andreas Mantzouratos (Bruselj, Belgija) (zastop
niki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

6.8.2011
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Uradni list Evropske unije

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: V. MontebelloDemogeot in K. Zejdová, zastopnika)

C 232/41

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. junija
2011 – Mora Carrasco in drugi proti Parlamentu
(Zadeva F-128/10) (1)

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o
nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem
obdobju 2009 in odločb o napredovanju uradnikov, ki imajo
manj točk za delovno uspešnost kot tožeča stranka, v ta naziv.

(Javni uslužbenci — Uradniki — Medinstitucionalna preme
stitev med ocenjevalnim obdobjem, v katerem bi uradnik
napredoval v svoji matični instituciji — Institucija, ki je
pristojna za odločitev o napredovanju premeščenega uradnika)
(2011/C 232/73)

Izrek

Jezik postopka: francoščina

1. Tožba se zavrne.

Stranke

2. Vsaka stranka nosi lastne stroške.
(1) UL C 274, 9.10.2010, str. 33.

Tožeče stranke: Aurora Mora Carrasco in drugi (Luxembourg,
Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in
E. Marchal, odvetniki)
Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: O. Caisou-Rous
seau in J. F. de Wachter, zastopnika)

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. maja
2011 – AQ proti Komisiji
(Zadeva F-66/10) (1)
(Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevalno poročilo —
Ocenjevalno obdobje 2009 — Naziv ocenjevalca, ki je nižji
od naziva uslužbenca — Ocena učinkovitosti za del
referenčnega obdobja — Nedoločitev ciljev, ki jih mora uslu
žbenec doseči)
(2011/C 232/72)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: AQ (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux,
odvetnik)
Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser
in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti odločb o nenapredovanju tožečih
strank v napredovalnem obdobju 2009.
Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. Evropski parlament poleg lastnih stroškov nosi stroške tožečih
strank.

(1) UL C 63, 26.2.2011, str. 35.

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 25. maja
2011 – Meierhofer proti Komisiji
(Zadeva F-74/07 RENV) (1)

Predmet
Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za
obdobje od 1. januarja 2008 do 31 decembra 2008, ker je
bila na podlagi tega poročila razvrščena v stopnjo uspešnosti
III in ker sta ji bili dodeljeni dve napredovalni točki.

(Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Javni natečaj —
Kandidat, ki ne uspe na ustnem preizkusu — Obveznost
obrazložitve — Pravila, ki veljajo za delo komisije)
(2011/C 232/74)

Izrek
1. Ocenjevalno poročilo AQ za ocenjevalno in napredovalno obdobje
2009 ter odločba, s katero sta bili AQ za isto obdobje dodeljeni
dve napredovalni točki, se razglasita za nični.
2. Evropski komisiji se naloži, da AQ plača 2000 EUR.

Jezik postopka: nemščina
Stranki
Tožeča stranka: Stefan Meierhofer (München, Nemčija) (zastopnik:
H. G. Schiessl, odvetnik)

3. V preostalem se tožba zavrne.

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B.
Eggers, zastopnika)

4. Evropska komisija nosi vse stroške.

Predmet

(1) UL C 288, 23.10.2010, str. 74.

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije natečaja EPSO
AD/26/05 z dne 10. maja 2007, da se tožeča stranka ne vpiše
na rezervni seznam navedenega natečaja zaradi neuspešno opra
vljenega ustnega preizkusa.

