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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— piespriest ECB samaksāt prasītājai kavējuma procentus 8 %
apmērā no piešķirtās summas;

— piespriest ECB atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 23. jūlijā — ZZ/Komisija

20.10.2012.

Prasītāja prasījumi:
— atcelt 2011. gada 29. septembra lēmumu;
— piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 26. jūlijā — ZZ/EIT
(Lieta F-80/12)

(Lieta F-77/12)

(2012/C 319/34)

(2012/C 319/32)
Tiesvedības valoda – bulgāru
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvis — R. Nedin, avocat)

Tiesvedības valoda – angļu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvji — L. Levi un A. Blot, advokāti)
Atbildētājs: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Atbildētāja: Eiropas Komisija
Strīda priekšmets un apraksts
Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja iecelšanu citā amatā

Prasība atcelt lēmumu prasītāju nepielaist pārbaudījumiem
konkursā EPSO/AD/208/11

Prasītāja prasījumi:

Prasītāja prasījumi:
— atcelt netiešu lēmumu noraidīt 2012. gada 18. janvāra
sūdzību un konkursa atlases komisijas 2012. gada 10.
maija lēmumu, jo tie nav saderīgi ar vienlīdzīgas iespējas
principu, kā arī likvidēt no strīdīgajiem lēmumiem izrietošās
juridiskās sekas.

— atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs ir iecelts par padomdevēju,
kas viņam tika paziņots 2011. gada 16. septembrī, un
apstiprināts viņa atjauninātajā darba aprakstā, kurš viņam
paziņots 2011. gada 6. oktobrī;
— ja nepieciešams, atcelt netieši izteikto lēmumu noraidīt prasī
tāja sūdzību, kuru viņš iesniedza 2011. gada 16. decembrī;
— piespriest atbildētājam atlīdzināt visus izdevumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 26. jūlijā — ZZ/Komisija
(Lieta F-79/12)

Prasība, kas celta 2012. gada 30. jūlijā — ZZ/EIB

(2012/C 319/33)

(Lieta F-82/12)

Tiesvedības valoda – holandiešu

(2012/C 319/35)

Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvis — J. Duvekot, avocat)

Tiesvedības valoda – itāļu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvis — L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija
Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka
Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt Komisijas lēmumus atsaukt prasītāju no tā
amata pienākumiem un samazināt tā pensijas apmēru aizsāktās
disciplinārās procedūras dēļ saistībā ar Civildienesta noteikumu
11. panta pārkāpumu

Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt Apelāciju komitejas lēmumu, ar ko ir noraidīta
prasītāja prasība par otrā vispārējā 2007. gadā paveiktā darba
novērtējuma rezultātu

