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— nietigverklaring van het besluit van het raadgevend comité
voor benoemingen van de Europese Commissie van 14
maart 2011 om in te stemmen met het advies van de
jury voor de voorselectie wat de extra verdienste betreft
van de vier kandidaten die zijn opgenomen op de lijst van
de jury voor de voorselectie, welk besluit verzoeker is mee
gedeeld bij e-mail van 14 maart 2011;
— nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie
van 20 april 2011 tot vaststelling van een lijst van voor
geselecteerde kandidaten;

23.6.2012

van artikel 90, lid 2, van het Statuut tegen het besluit van
24 mei 2011 houdende weigering om hem de ontheem
dingstoelage toe te kennen;
— verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

Beroep ingesteld op 23 februari 2012 — ZZ/ECB
(Zaak F-26/12)

— nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie
van 6 oktober 2011 tot afwijzing van de als administratief
beroep op grond van artikel 90 van het Statuut van de
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen ingediende
klacht, waarin de redenen zijn uiteengezet voor het besluit
van de Europese Commissie van 20 april 2011 om een lijst
van voorgeselecteerde kandidaten vast te stellen;
— nietigverklaring van het besluit van de raad van bestuur van
het EMA van 6 oktober 2011 tot benoeming van de uit
voerend directeur van het EMA volgens de modaliteiten
voorzien in artikel 91, lid 4, van het Statuut van de amb
tenaren van de Europese Gemeenschappen, waartegen bij
het tot aanstelling bevoegd gezag een klacht op grond van
artikel 90 van dat Statuut is ingediend;
— toekenning van een eerlijke vergoeding voor de geleden
immateriële schade;

(2012/C 184/47)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)
Verwerende partij: Europese Centrale Bank
Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van het besluit van de ECB houdende afwijzing
van de door de verzoekende partij ingediende verzoeken om
toegang tot documenten en verzoek om schadevergoeding
Conclusies van de verzoekende partij
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

— verwijzing van de Commissie en het EMA in de kosten.

Beroep ingesteld op 11 januari 2012 — ZZ/Europese
Commissie
(Zaak F-6/12)
(2012/C 184/46)
Procestaal: Frans

— nietig te verklaren de besluiten van de ECB houdende afwij
zing van haar verzoeken om toegang tot documenten, dat
wil zeggen het besluit van 21 juni 2011 tot afwijzing van
haar verzoek om toegang tot documenten, het besluit van
de directeur-generaal van 12 augustus 2011 en het besluit
van de president van de Europese Centrale Bank van 12
december 2011;
— de ECB te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor
de geleden immateriële schade, welke ex aequo et bono op
10 000 EUR wordt geraamd;
— de ECB te verwijzen in de kosten van de procedure.

Partijen
Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: C. Dony, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie

Beroep ingesteld op 24 februari 2012 — ZZ/Commissie
(Zaak F-27/12)

Voorwerp en beschrijving van het geding

(2012/C 184/48)

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing
van verzoekers klacht tegen het besluit houdende weigering om
hem de ontheemdingstoelage toe te kennen

Procestaal: Italiaans
Partijen

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: R. Ferlin, advocaat)

— nietigverklaring van het besluit van het TABG van 11 ok
tober 2011 tot afwijzing van verzoekers klacht in de zin

Verwerende partij: Europese Commissie

