C 347/46

CS

Úřední věstník Evropské unie

— uložit Výboru regionů zaplatit žalobci částku 15 000 eur
jako náhradu nemajetkové újmy utrpěné v důsledku pochy
bení a nedbalostí Výboru regionů v průběhu správního a
disciplinárního řízení;

26.11.2011

Žaloba podaná dne 23. září 2011 — ZZ v. Komise
(Věc F-93/11)
(2011/C 347/87)

— uložit Výboru regionů zaplatit žalobci částku 41 888,68 eur
jako náhradu majetkové újmy utrpěné v důsledku jeho nuce
ného a předčasného odchodu do důchodu;
— uložit Výboru regionů zaplatit úroky z prodlení z výše
uvedených částek ve výši sazby Evropské centrální banky,
navýšené o dva procentní body;

Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise

— uložit Výboru regionů náhradu nákladů řízení.
Předmět a popis sporu

Žaloba podaná dne 23. září 2011 — ZZ v. EHSV

Zrušení rozhodnutí předsedy výběrové komise výběrového
řízení EPSO/AST/111/10 — sekretáři (AST 1) nepřipustit
žalobce k hodnotícím zkouškám.

(Věc F-92/11)
(2011/C 347/86)
Jednací jazyk: francouzština

Návrhová žádání žalobce
— Zrušit rozhodnutí přijaté dne 15. června 2011, kterým bylo
žalobci odepřeno právo účastnit se hodnotících zkoušek v
rámci výběrového řízení EPSO/AST/111/10 — sekretáři v
platové třídě AST 1;

Účastníci řízení
Žalobkyně: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen,
J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)
Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor
Předmět a popis sporu
Zrušení rozhodnutí EHSV, kterým byla zamítnuta stížnost
žalobkyně směřující k uznání chyb v souvislosti s neposky
tnutím pomoci a porušením povinnosti péče vůči ní, jakož i
k přijetí opatření, na základě kterých by byly zveřejněny její
zásluhy a schopnosti, a návrh na náhradu škody.
Návrhové žádání žalobkyně

— v důsledku toho rozhodnout, že žalobce je třeba znovu
zařadit do procesu přijímání zahájeného uvedeným výbě
rovým řízením, případně prostřednictvím konání nových
hodnotících zkoušek;
— v každém případě vyzvat EPSO ke sdělení informací, které
má ohledně výsledků všech uchazečů v testu d);
— podpůrně, pokud nebude vyhověno hlavnímu návrhu, quod
non, uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a
ex aequo et bono na 50 000 eur;
— v každém případě uložit žalované zaplacení částky stano
vené předběžně a ex aequo et bono na 50 000 eur jako
náhradu nemajetkové újmy.

— Zrušit rozhodnuti generálního tajemníka Evropského hospo
dářského a sociálního výboru (OOJ/EHSV) ze dne 14. června
2011, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně směřující k
uznání chyb v souvislosti s neposkytnutím pomoci a poru
šením povinnosti péče vůči ní, jakož i k přijetí opatření, na
základě kterých by byly zveřejněny její zásluhy a profesní
schopnosti, zejména její způsobilost řídit administrativní
oddělení a spravovat lidské a finanční zdroje;

Žaloba podaná dne 28. září 2011 — ZZ v. EIB

— uložit EHSV úhradu částky 15 000 eur jako náhrady nema
jetkové újmy vyplývající z porušení povinnosti péče OOJ;

Jednací jazyk: francouzština

— uložit EHSV náhradu nákladů řízení.

(Věc F-95/11)
(2011/C 347/88)

Účastnice řízení
Žalobkyně: ZZ (zástupce: N. Thieltgen, advokát)
Žalovaná: Evropská investiční banka

