C 347/46

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

— Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan kantajalle
15 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka
hänelle on aiheutunut virheistä ja laiminlyönneistä, joihin
alueiden komitea on väitetysti syyllistynyt eri hallinnollisten
ja kurinpidollisten menettelyiden yhteydessä
— Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan kantajalle
41 888,68 euroa korvauksena aineellisesta vahingosta, joka
hänelle on aiheutunut siitä, että hänet siirrettiin varhaiseläk
keelle toimielimen aloitteesta ja ennenaikaisesti

26.11.2011

Kanne 23.9.2011 — ZZ v. komissio
(Asia F-93/11)
(2011/C 347/87)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset

— Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan edellä maini
tuista summista viivästyskorkoa, jonka määrä vastaa Euroo
pan keskuspankin korkoa korotettuna kahdella prosenttiyk
siköllä

Vastaaja: Euroopan komissio

— Alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeuden
käyntikulut.

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne 23.9.2011 — ZZ v. ETSK

Kantaja: ZZ (edustajat: avocat S. Rodrigues ja avocat A. Blot)

EPSO/AST/111/10 — Sihteerit (AST 1) kilpailun valintalauta
kunnan puheenjohtajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kan
tajan osallistuminen kilpailun arviointivaiheessa järjestettäviin
kokeisiin hylättiin.

(Asia F-92/11)
(2011/C 347/86)

Vaatimukset

Oikeudenkäyntikieli: ranska

— Sen 15.6.2011 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla kanta
jalta evättiin oikeus osallistua EPSO/AST/111/10 — Sihteerit
(AST 1) kilpailun arviointivaiheessa järjestettäviin kokeisiin,
ja

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

— tämän johdosta sen toteaminen, että kantaja on otettava
takaisin kilpailuun perustuvaan rekrytointimenettelyyn järjes
tämällä tarvittaessa uudet arviointikokeet,

Asianosaiset

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Oikeusriidan kohde ja kuvaus
ETSK:n sen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan
vaatimus, joka koski häntä kohtaan avustamisen puuttumisen ja
huolenpitovelvollisuuden noudattamatta jättämisen vuoksi teh
tyjen virheiden toteamista sekä sellaisten toimenpiteiden toteut
tamista, jotka osoittaisivat julkisesti hänen ansionsa ja pätevyy
tensä, sekä vahingonkorvausta koskeva vaatimus.
Vaatimukset
— Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (nimittävä viranomai
nen/ETSK) pääsihteerin 14.6.2011 tekemä päätös, jolla on
hylätty kantajan valitus, joka koski häntä kohtaan avustami
sen puuttumisen ja huolenpitovelvollisuuden noudattamatta
jättämisen vuoksi tehtyjen virheiden toteamista sekä sellais
ten toimenpiteiden toteuttamista, jotka osoittaisivat julkisesti
hänen ansionsa ja ammatillisen pätevyytensä, erityisesti hä
nen soveltuvuutensa hallinnollisen yksikön johtoon ja sen
henkilö- ja taloudellisten resurssien hallinnointiin, on ku
mottava.
— ETSK on velvoitettava maksamaan 15 000 euroa nimittävän
viranomaisen huolenpitovelvollisuuden loukkaamisesta ai
heutuneesta aineettomasta vahingosta.
— ETSK on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

— EPSOlta on joka tapauksessa vaadittava sen hallussa olevat
tiedot kaikkiin d) kohdassa tarkoitetun tehtävän tehneiden
hakijoiden saamista tuloksista
— toissijaisesti, ellei ensisijaista vaatimusta hyväksytä, toistai
seksi 50 000 euron suuruiseksi vahvistetun summan suorit
taminen kantajalle
— ja joka tapauksessa tämän toistaiseksi 50 000 euron suurui
seksi vahvistetun summan suorittaminen kantajalle korvauk
sena kärsitystä aineettomasta vahingosta.

Kanne 28.9.2011 — ZZ v. Euroopan investointipankki
(Asia F-95/11)
(2011/C 347/88)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja N. Thieltgen)
Vastaaja: Euroopan investointipankki

