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Uradni list Evropske unije

Tožba, vložena 18. oktobra 2011 – ZZ proti ECDC
(Zadeva F-107/11)
(2012/C 25/132)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: E. Mylonas, odvetnik)
Tožena stranka: Evropski center za preprečevanje in nadziranje
bolezni

C 25/69

Predlogi tožeče stranke
— Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o nepripustitvi tožeče
stranke k javnem natečaju EPSO/AD/198/10;
— naložitev Komisiji, naj ukrene vse potrebno, da bi bila
tožeča stranka v podobnem položaju, kot če bi bila pripuš
čena k natečaju;
— naložitev plačila stroškov Komisiji.
Tožba, vložena 25. oktobra 2011 – ZZ proti Komisiji
(Zadeva F-113/11)
(2012/C 25/134)

Predmet in opis spora

Jezik postopka: italijanščina

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za
obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.
Stranki
Predlogi tožeče stranke
Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)
Tožena stranka: Evropska komisija

— razglasi za nično ocenjevalno poročilo z dne 8. februarja
2011; in

Predmet in opis spora

— po potrebi razglasi za nično:

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, s katerim je z molkom
zavrnila predlog tožeče stranke za izplačilo neizplačanega dela
osebnih prejemkov za avgust 2010.

— odločbo direktorja ECDC z dne 9. septembra 2011, s
katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

Predlogi tožeče stranke

— mnenje paritetnega odbora z dne 30. junija 2011 in
odločbo drugostopenjskega ocenjevalca z dne 5. julija
2011;

— Sklep, ki ga je izdala Komisija, ali, v vsakem primeru, ki ga
je mogoče pripisati Komisiji, o zavrnitvi, ne glede na to v
kakšni obliki in ne glede na to, ali gre za delno ali za
popolno zavrnitev tožbenih predlogov tožeče stranke iz
tožbe z dne 30. avgusta 2010, naj se razglasi za ničen;

— poročilo potrjevalca z dne 15. aprila 2011;
— ECDC naloži plačilo stroškov.
Tožba, vložena 24. oktobra 2011 – ZZ proti Komisiji
(Zadeva F-108/11)
(2012/C 25/133)
Jezik postopka: angleščina
Stranki

— obvestilo, evidentirano pod št. Ares(2011)217354, naj se
naj se ex lege razglasi za neobstoječe, oziroma naj se razglasi
za nično, glede na to, koliko je to potrebno v enem in v
drugem primeru;
— Sklep Komisije o zavrnitvi v kakršni koli obliki tožbenih
predlogov tožeče stranke navedenih v ugovoru z dne 14.
marca 2011, naj se razglasi za ničen;
— Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.
Tožba, vložena 7. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji
(Zadeva F-116/11)

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: A. Fratini in F. Filpo, odvetnika)

(2012/C 25/135)

Tožena stranka: Evropska komisija
Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije o tem, da se
tožeče stranke ne pripusti k javnem natečaju EPSO/AD/198/10
zaradi domnevnega neizpolnjevanja pogoja glede delovnih izku
šenj.

Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Antonella, odvetnik)
Tožena stranka: Evropska komisija

