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SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE
Tožba, vložena 24. decembra 2012 – ZZ proti Komisiji

— Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

(Zadeva F-158/12)
(2013/C 86/50)
Tožba, vložena 28. decembra 2012 – ZZ proti EEA
Jezik postopka: francoščina
(Zadeva F-162/12)
(2013/C 86/51)

Stranki
Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: A. Salerno in B. Cortese, odvet
nika)

Jezik postopka: francoščina

Tožena stranka: Evropska komisija
Stranki
Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga za zaposlitev
tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca funkcionalne
skupine III, ki ga je podal Urad za infrastrukturo in logistiko
v Luxembourgu, ter odškodnina za nastalo premoženjsko škodo

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D.
Abreu Caldas, odvetniki)
Tožena stranka: Evropska agencija za okolje

Predmet in opis spora
Predlogi tožeče stranke
— Odločba vodje oddelka „zaposlovanje in prenehanje zaposli
tve“ (DG HR.B.2) Evropske komisije z dne 6. marca 2012 o
zavrnitvi predloga za zaposlitev tožeče stranke kot pogod
benega uslužbenca funkcionalne skupine III, ki ga je podal
Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu, naj se
razglasi za nično;
— toženi stranki naj se naloži, da povrne škodo, ki je tožeči
stranki nastala zaradi izpodbijane odločbe, ki jo je treba
oceniti upoštevajoč razliko med prejemki za GF III od
oktobra 2011 in tistimi, ki jih je prejemala kot pogodbeni
sodelavec GF I, skupaj z obrestmi od datuma zapadlosti
posameznega zneska mesečnih prejemkov do dejanskega
plačila;

Razglasitev ničnosti odločbe o vrnitvi tožeče stranke na delovno
mesto po bolniškem dopustu, ko je bila glede na izid zdravni
škega pregleda spoznana za zmožno za delo.

Predloga tožeče stranke
— Razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. septembra 2012, s
katero je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposli
tvi, zavrnil ugovor z dne 21. maja 2012, s katerim je bil
predlagan umik odločbe z dne 21. februarja 2012 o njeni
vrnitvi na delovno mesto po bolniškem dopustu z dnem
24. januarja 2012.
— Naložitev plačila stroškov toženi stranki.

