C 347/46

ET

Euroopa Liidu Teataja

— mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja 15 000
eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks, mis tekkis vigade ja
hooletuse tõttu, mille Regioonide Komitee pani toime erine
vate haldus- ja distsiplinaarmenetluste käigus;

23. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon
(Kohtuasi F-93/11)
(2011/C 347/87)

— mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja 41 888,68
eurot varalise kahju hüvitamiseks, mis tekkis tema sunnitud
ja enneaegse pensionile jäämise tõttu;
— mõista Regioonide Komiteelt välja viivitusintress eespool
viidatud summade pealt vastavalt Euroopa Keskpanga
määrale, mida on tõstetud kahe punkti võrra;
— mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.

26.11.2011

Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)
Kostja: Euroopa Komisjon
Hagi ese ja sisu

23. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus EMSK
(Kohtuasi F-92/11)
(2011/C 347/86)

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 (palgaastme AST 1
sekretärid) komisjoni esimehe otsus mitte lubada hagejat katse
tele.
Hageja nõuded

Kohtumenetluse keel: prantsuse

— tühistada 15. juuni 2011. aasta otsus, millega ei antud hage
jale õigust osaleda konkursi EPSO/AST/111/10 (palgaastme
AST 1 sekretärid) — katsetel;

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

— sellest tulenevalt otsustada, et hagejal lubatakse nimetatud
konkursi raames läbiviidavas töölevõtmise menetluses uuesti
osaleda, korraldades vajaduse korral uued katsed;

Pooled

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Hagi ese ja sisu

— igal juhul kohustada EPSO-t avaldama tema käsutuses olevad
andmed tulemuste kohta, mis kandidaadid testi d eest kokku
said;

Nõue tühistada EMSK otsus, millega jäeti rahuldamata hageja
taotlus tunnistada tema suhtes tehtud vigade olemasolu, mis
tulenevad abi andmata jätmisest ning hoolitsemiskohustuse
rikkumisest; samuti nõue võtta meetmed hageja teenete ja
oskuste avalikuks rehabiliteerimiseks ning kahju hüvitamise
nõue.

— teise võimalusena, juhul kui põhinõue rahuldamata jäetakse,
quad non mõista hageja kasuks välja ex aequo et bono põhi
mõtte alusel esialgselt kindlaks määratud summa 50 000
eurot;

Hageja nõuded

— igal juhul mõista hageja kasuks mittevaralise kahju hüvita
miseks ex aequo et bono põhimõtte alusel esialgselt kindlaks
määratud summa 50 000 eurot.

— Tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri
(ametisse nimetav asutus/EMSK) 14. juuni 2011. aasta otsus,
millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, milles paluti tunnis
tada tema suhtes tehtud vigade olemasolu, mis tulenevad abi
andmata jätmisest ning hoolitsemiskohustuse rikkumisest,
ning võtta meetmed hageja ametialaste teenete ja oskuste
avalikuks rehabiliteerimiseks ja seda eeskätt seoses hageja
sobivusega juhtima haldusüksust ning haldama selle inimres
sursse ja rahalisi vahendeid;

28. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus EIB
(Kohtuasi F-95/11)
(2011/C 347/88)

— mõista ametisse nimetava asutuse hoolitsemiskohustuse
rikkumisest tuleneva mittevaralise kahju hüvitamiseks
EMSK-lt välja 15 000 eurot,
— mõista kohtukulud välja EMSK–lt.

Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: ZZ (esindaja: advokaat N. Thieltgen)
Kostja: Euroopa Investeerimispank

