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C 344/69

PERSONALDOMSTOLEN
Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den
9 oktober 2013 — Wahlström mot Frontex
(Mål F-116/12) (1)
(Personalmål — Tillfälligt anställd — Utvärderingsrapport —
Motiveringsskyldighet — Årlig dialog med bedömaren —
Fastställa syftena)

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara beslutet, som meddelades genom Administra
tiva meddelanden nr 27/2012 av den 26 oktober 2012 att
inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän son
befordras under befordringsomgången 2012, och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

(2013/C 344/126)
Talan

väckt

den

4 september 2013
kommissionen

Rättegångsspråk: franska

ZZ

mot

(Mål F-83/13)

Parter
Sökande: Kari Wahlström (Espoo, Finland) (ombud: advokaten S.
Pappas)
Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa
samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) (om
bud: H. Caniard och S. Vuorensola, biträdda av advokaterna A.
Duron och D. Waelbroeck)

(2013/C 344/128)
Rättegångsspråk: franska
Parter

Saken

Sökande: ZZ (ombud: advokaten P. Joassart)

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport och om
skadestånd.

Svarande: Europeiska kommissionen
Saken och beskrivning av tvisten

Domslut
1. Talan ogillas.
2. Kari Wahlström förpliktas att bära sina rättegångskostnader och
ersätta svarandens kostnader.

väckt

den

3 september 2013
kommissionen

Ogiltigförklaring av beslut att flytta sökanden till annan tjänst.
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

(1) EUT C 379, 08.12.2012, s. 39.

Talan

—

—

ZZ

mot

— ogiltigförklara det beslut, delgivet genom e-post av den
1 februari 2013, som fattats av enhetschefen vid Infrastruk
tur- och logistikbyrån om att flytta sökanden från hennes
tjänst som sjuksköterska till en tjänst vid flaskmatnings
avdelning från den 4 februari 2013
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

(Mål F-81/13)
(2013/C 344/127)

Talan väckt den 13 september 2013 — ZZ mot
parlamentet

Rättegångsspråk: franska

(Mål F-87/13)

Parter

(2013/C 344/129)

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Frabetti)
Svarande: Europeiska kommissionen
Saken och beskrivning av tvisten
Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i
förteckningen över tjänstemän som befordras under beford
ringsåret 2012,

Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cor
tese)

