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Výrok uznesenia

Výrok uznesenia

1. Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

1. Žaloba sa zamieta sčasti ako zjavne neprípustná a sčasti ako
zjavne nedôvodná.

2. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 115, 14.5.2005 (najskôr zapísaná pod číslom T-123/05
na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená
Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora)
z 30. júna 2006 – Ott a i./Komisia

2. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 315, 10.12.2005 (najskôr zapísaná pod číslom T-349/05
na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená
Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).

Žaloba podaná 21. apríla 2006 – Pimlott/Europol
(Vec F-52/06)

(Vec F-87/05) (1)
(2006/C 190/64)
(Úradníci — Hodnotené obdobie 2004 — Nezapísanie do
zoznamu povýšených úradníkov — Článok 111 Rokovacieho
poriadku Súdu prvého stupňa — Žaloba sčasti zjavne neprípustná a sčasti zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: holandčina

(2006/C 190/63)
Účastníci konania
Jazyk konania: francúzština
Žalobca: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)
Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)
Účastníci konania
Žalobcovia: Martial Ott (Oberanven, Luxembursko), Fernando
Lopez Tola (Luxemburg, Luxembursko) a Francis Weiler (Itzig,
Luxembursko) (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie Europolu z 25. januára 2006,

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C.
Berardis-Kayser a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

— zaviazať Europol na predĺženie zmluvy žalobcovi na
obdobie štyroch rokov od 1. januára 2006 do 31. decembra
2010,
— zaviazať Europol na náhradu trov konania.

Predmet veci
Jednak zrušenie rozhodnutia z 30. novembra 2004 uverejneného v Administratívnych informáciách č. 130 2004
z 30. novembra 2004, ktorým Komisia Európskych spoločenstiev vydala zoznam úradníkov povýšených za hodnotené
obdobie 2004, v rozsahu, v akom tento zoznam neuvádza
mená žalobcov, a jednak, subsidiárne, zrušenie pridelenia
bodov na účely povýšenia za hodnotené obdobie 2004

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Žalobca po tom, čo bol po prvýkrát prijatý Europolom
1. januára 2000 do zamestnania na obdobie pôvodne stanovené na štyri roky, zastával od 1. januára 2002 iné pracovné
miesto v rámci toho istého úradu na základe novej zmluvy,
ktorej platnosť mala uplynúť k 31. decembru 2005.

