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PERSONALDOMSTOLEN
Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol
(Mål F-103/12)
(2013/C 26/141)
Rättegångsspråk: nederländska
Parter
Sökande: ZZ (ombud: advokaterna W.J. Dammingh och N.D.Da
ne)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten
Ogiltigförklaring av Europols beslut — som fattats med anled
ning av personaldomstolens dom av den 29 juni 2010 i mål
F-37/09, Doyle mot Europol — om att till sökanden utge en
schablonmässigt bestämd ersättning för den skada som sökan
den lidit till följd av det beslut som personaldomstolen ogiltig
förklarat.

Saken och beskrivning av tvisten
Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut, som fattats för att
verkställa personaldomstolens dom av den 29 juni 2010 i mål
F-27/09, Hanschmann mot Europol, genom vilket Europol be
viljat sökanden ett schablonbelopp som ersättning för den skada
som sökanden vållats av det beslut som ogiltigförklarats i
nämnda dom.
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara beslutet av den 28 november 2011, genom
vilket svaranden beviljat sökanden ett belopp på 13 000
euro i ersättning för den skada som sökanden lidit och
som enligt kommissionen utgjorde ett fullständigt verkstäl
lande av ett av personaldomstolen tidigare meddelat avgö
rande, och beslutet av den 29 juni 2012, i vilket Europol
inte funnit anledning att ändra beslutet av den 28 november
2011 trots sökandens begäran om omprövning av detta,
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, inklu
sive kostnader för lön till sökandens ombud.

Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol

Sökandens yrkanden

(Mål F-105/12)

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

(2013/C 26/143)
— ogiltigförklara beslutet av den 28 november 2011, i vilket
Europol beviljat sökanden 3 000 euro som ersättning för
sökandens skada och med anledning av den dom som tidi
gare meddelats av personaldomstolen, samt ogiltigförklara
Europols beslut av den 29 juni 2012 att avslå sökandens
klagomål av beslutet av den 28 november 2011, och

Rättegångsspråk: nederländska
Parter
Sökande: ZZ (ombud: advokaterna W.J. Dammingh och N.D.
Dane)
Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

— förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive
ombudsarvodet.

Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol
(Mål F-104/12)
(2013/C 26/142)
Rättegångsspråk: nederländska
Parter
Sökande: ZZ (ombud: J. Dammingh och N.D. Dane, avocats)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten
Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av Europol för att
genomföra den dom som meddelades av personaldomstolen
den 29 juni 2010 i mål F 44/09, Knöll mot Europol, genom
vilket Europol beviljade sökanden ett schablonbelopp som er
sättning för den skada som sökanden åsamkades genom det
beslut som ogiltigförklarades genom nämnda dom.
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara det beslut av den 28 november 2011 genom
vilket svaranden beviljade sökanden ett belopp om 20 000
euro som ersättning för den skada som sökanden lidit och
för att genomföra en tidigare dom från personaldomstolen,
samt av beslut av den 29 juni 2012 genom vilket sökandens
klagomål avseende beslut av den 28 november 2011 avslogs
av svaranden,
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— förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna, inbegri
pet ombudsersättning.

Talan väckt den 9 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen
(Mål F-113/12)
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Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 juli 2012
att inte bevilja sökanden utlandstillägg i Italien, och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

(2013/C 26/144)
Rättegångsspråk: engelska
Talan

Parter

väckt

den

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

15 oktober 2012
kommissionen

—

ZZ

mot

(Mål F-115/12)
Svarande: Europeiska kommissionen

(2013/C 26/146)
Rättegångsspråk: italienska

Saken och beskrivning av tvisten
Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ta upp sökanden
på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/AD/204/10.

Parter
Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)
Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Saken och beskrivning av tvisten

— ogiltigförklara beslutet av den 20 januari 2012 att inte ta
upp sökanden på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/
AD/204/10,
— ogiltigförklara beslutet av den 6 juli 2012 att avslå sökan
dens klagomål, och

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens begä
ran om ersättning för den skada han lidit till följd av kommis
sionens skrivelse rörande krav på betalning av ett belopp på
4 875 euro avseende rättegångskostnader som förstainstansrät
ten har ålagt sökanden att betala i mål T-241/03.
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

— ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå begäran
av den 19 juli 2011,
Talan

väckt

den

10 oktober 2012
kommissionen

—

ZZ

mot

(Mål F-114/12)
(2013/C 26/145)
Rättegångsspråk: polska
Parter
Sökande: ZZ (ombud: P. K. Rosiak)
Svarande: Europeiska kommissionen
Saken och beskrivning av tvisten
Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte
bevilja sökanden utlandstillägg.

— ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå klagomå
let av den 19 februari 2012 som riktats mot avslagsbeslutet
av den 19 juli 2011,
— iden mån det är nödvändigt, ogiltigförklara skrivelsen av den
12 juni 2012, avfattad på franska, som högst upp till höger
på den första av fem sidor har referensen ”Ref.
Ares(2012)704847 — 13/06/2012”,
— förplikta svaranden att till sökanden betala ett belopp på
5 500 euro jämte ränta med 10 procent per år med årlig
kapitalisering, från och med den 20 juli 2011 fram till dess
att full betalning sker,
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

