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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— atcelt Eiropas Komisijas Padomdevējas komitejas amatā
iecelšanas jautājumos 2011. gada 14. marta lēmumu pievie
noties priekšatlases komisijas atzinumam par priekšatlases
komisijas sarakstā iekļauto kandidātu papildu nopelniem,
kas prasītājam paziņots 2011. gada 14. marta elektroniskajā
vēstulē;

23.6.2012.

— piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 23. februārī — ZZ/ECB
— atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 20. aprīļa lēmumu
pieņemt iepriekš atlasīto kandidātu sarakstu;

(Lieta F-26/12)
(2012/C 184/47)

— atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 6. oktobra lēmumu
noraidīt sūdzību, kas iesniegta kā administratīva pārsūdzība
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 90. panta izpratnē
un kurā ir uzskaitīti Eiropas Komisijas 2011. gada 20. aprīļa
lēmuma pieņemt iepriekš atlasīto kandidātu sarakstu motīvi;
— pamatojoties uz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu
91. panta 4. punktā paredzēto kārtību un ņemot vērā iecē
lējinstitūcijai iesniegto sūdzību saskaņā ar šo Civildienesta
noteikumu 90. pantu, atcelt EMA valdes 2011. gada 6.
oktobra lēmumu par EMA izpilddirektora iecelšanu amatā;
— piespriest taisnīgu atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu;
— piespriest Komisijai un EMA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 11. janvārī — ZZ/Eiropas
Komisija
(Lieta F-6/12)
(2012/C 184/46)
Tiesvedības valoda — franču

Tiesvedības valoda — angļu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: ZZ (pārstāvis — S. Pappas, advokāts)
Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka

Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt ECB lēmumu noraidīt prasītājas lūgumus par
piekļuvi dokumentiem un prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītājas prasījumi:
Prasītājas prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:
— atcelt ECB lēmumus noraidīt prasītājas lūgumus par piekļuvi
dokumentiem, proti, 2011. gada 21. jūnija lēmumu, ar kuru
tika noraidīts prasītājas lūgums par piekļuvi dokumentiem,
Ģenerāldirektora 2011. gada 12. augusta lēmumu un
Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja 2011. gada 12.
decembra lēmumu;
— piespriest ECB samaksāt kompensāciju, kas ex aequo et bono
tiek novērtēta EUR 10 000 apmērā par nodarīto morālo
kaitējumu;

Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvis — C. Dony, avocat)

— piespriest ECB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, kas celta 2012. gada 24. februārī — ZZ/Komisija
(Lieta F-27/12)

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neapmierināt prasītāja sūdzību
par lēmumu, ar kuru viņam atteikts ekspatriācijas pabalsts

(2012/C 184/48)
Tiesvedības valoda — itāļu

Prasītāja prasījumi:
— atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 11. oktobra lēmumu
neapmierināt prasītāja sūdzību, kas iesniegta saskaņā ar
Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, par 2011.
gada 24. maija lēmumu, ar kuru viņam atteikts ekspatriācijas
pabalsts;

Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvis — R. Ferlin, advokāts)
Atbildētāja: Eiropas Komisija

