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SOUD PRO VEŘEJNOU SLUŽBU
Žaloba podaná dne 24. prosince 2012 — ZZ v. Komise
(Věc F-158/12)

úroky ode dne splatnosti každé měsíční odměny až do
dne jejich skutečného zaplacení;
— uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

(2013/C 86/50)
Jednací jazyk: francouzština

Žaloba podaná dne 28. prosince 2012 — ZZ v. EEA

Účastníci řízení

(Věc F-162/12)

Žalobce: ZZ (zástupci: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

(2013/C 86/51)

Žalovaná: Evropská komise
Předmět a popis sporu
Zrušení rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh na přijetí
žalobce do pracovního poměru jako smluvního zaměstnance
funkční skupiny III, který vypracoval Úřad pro infrastrukturu
a logistiku v Lucemburku, a náhrada utrpěné majetkové újmy.

Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas,
advokáti)
Žalovaná: Evropská agentura pro životní prostředí

Návrhová žádání žalobce

Předmět a popis sporu

— Zrušit rozhodnutí vedoucího útvaru „nábor zaměstnanců a
ukončení služby“ (GŘ HR.B.2) Evropské komise ze dne 6.
března 2012, kterým byl zamítnut návrh na přijetí žalobce
do pracovního poměru jako smluvního zaměstnance
funkční skupiny III, který vypracoval Úřad pro infrastruk
turu a logistiku v Lucemburku;

Zrušení rozhodnutí přijmout žalobce po volnu z důvodu
nemoci zpět do služebního poměru po dni, ke kterému byl
podle lékařských posudků způsobilý k práci.

— uložit žalované náhradu majetkové újmy, která byla žalobci
způsobena napadeným rozhodnutím, a sice ve výši, která
odpovídá rozdílu mezi odměnou pro funkční skupinu III
od října 2011 a odměnou, kterou dále pobíral jako smluvní
zaměstnanec funkční skupiny I, navýšené o odpovídající

Návrhová žádání žalobce
— Zrušit rozhodnutí ze dne 20. září 2012, kterým orgán
oprávněný k uzavírání pracovních smluv zamítl stížnost
ze dne 21. května 2012, která zněla na zrušení rozhodnutí
ze dne 21. února 2012 o přijetí žalobce zpět do služebního
poměru dne 24. ledna 2012 po volnu z důvodu nemoci;
— uložit žalované náhradu nákladů řízení.

