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Den Europæiske Unions Tidende

C 252/57

— Annullation af Kommissionens afgørelse af 17. februar
2011 om udtrykkelig afvisning af klagen.

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

— Sagsøgeren tilbagebetales de tilbageholdte beløb med tillæg
af renter.

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

— Europa-Kommissionen
omkostninger.

tilpligtes

at

betale

sagens

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse,
hvorved sagsøgeren kun fik tildelt 2 point for fortjeneste i
bedømmelsesåret 2004, hvor han gjorde midlertidig tjeneste i
Revisionsretten for Den Europæiske Union.

Sagsøgerens påstande
Sag anlagt den 24. juni 2011 — ZZ mod EuropaKommissionen
(Sag F-64/11)

— Europa-Parlamentets afgørelse af 19. juli 2010 om ikke at
tildele sagsøgeren et tredje point for fortjeneste i bedømmel
sesåret 2004 annulleres såvel som Parlamentets afslag af 28.
april 2011 på sagsøgerens klage af 19. juli 2010.

(2011/C 252/126)
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning
for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt,
hvilken erstatning udmåles efter Personalerettens skøn.

Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Crosby og S. Santoro)

— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Sagsøgt: Europa-Kommissionen
Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Annullation af sagsøgtes afgørelse om ensidigt at tilbagetrække
det over for sagsøgeren fremsatte tilbud om ansættelse, selv om
sagsøgeren allerede havde accepteret tilbuddet.

Kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 11.
januar 2011 — Dekker mod Europol
(Sag F-87/09) (1)

Sagsøgerens påstande
— Annullation af afgørelsen af 4. marts 2011, hvorved EuropaKommissionen afslog den af sagsøgeren indgivne interne
klage over Kommissionens afgørelse HR B2 (2010)
662634 af 5. oktober 2010.
— Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den af
sagsøgeren lidte skade, herunder tidligere løn og andre
goder.
— Europa-Kommissionen
omkostninger.

tilpligtes

at

betale

(2011/C 252/128)
Processprog: nederlandsk
Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal
slettes af registeret som følge af en mindelig bilæggelse af sagen.
(1) EUT C 24 af 30.1.2010, s. 80.

sagens
Kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 12.
juli 2011 — Hidalgo mod Parlamentet
(Sag F-70/10) (1)

Sag anlagt den 3. juli 2011 — ZZ mod Parlamentet

(2011/C 252/129)

(Sag F-65/11)

Processprog: fransk

(2011/C 252/127)

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal
slettes af registeret.

Processprog: tysk
Parter
Sagsøger: ZZ (ved advokat O. Mader)

(1) EUT C 288 af 23.10.2010, s. 75.

