
2005. augusztus 2-án benyújtott kereset – Javier Torijano
Montero kontra Tanács

(T-302/05. sz. ügy)

(2005/C 281/43)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Javier Torijano Montero (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
S. Rodrigues ügyvéd és A. Jaume ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

Elsődlegesen:

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a kinevezésre jogosult
hatóság felperes panaszát elutasító, a kinevezésre jogosult
hatóság 2004. október 20-i kinevező határozatával együtt
hozott határozatát a felperes besorolási fokozatának a
személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3)
bekezdése alapján megállapító részében;

– az Elsőfokú Bíróság írja elő a kinevezésre jogosult ható-
ságnak a megtámadott határozatok megsemmisítésének
következményeit, így különösen a felperes A*8 besorolási
fokozatba való átsorolásának szükségességét, mégpedig
2004. október 16-ra, a 2004. október 20-i kinevező határo-
zat hatályba lépésének napjára visszamenő hatállyal;

Másodlagosan:

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a felperest amiatt
ért kár megtérítésére, hogy 2004. október 16-án, a 2004.
október 20-i kinevező határozat hatályba lépésének napján
nem sorolták legalább A*8 besorolási fokozatba;

Mindenképpen:

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes által előadott jogalapok és fontosabb érvek a T-207/
05. sz., Schulze kontra Bizottság ügyben (1) előadottakkal nagy-
részt megegyeznek. A felperes a besorolási fokozat és a
munkakör közötti megfelelés szabályainak megsértésére is
hivatkozik.

(1) HL C 193., 2005.8.6., 36. o.

E. Arko és társai által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2005. augusztus 10-én benyújtott kereset

(T-314/05. sz. ügy)

(2005/C 281/44)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Eva Arko (lakóhelye: Brüsszel [Belgium]) és további
28 személy (képviselőik: S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A felperesek kereseti kérelmei

– mondják ki az alperes által elfogadott, kinevezésről szóló ha-
tározat azon részének megsemmisítését, amelyben az a felpe-
resek besorolási és fizetési fokozatát a személyzeti szabályzat
XIII. melléklete 12. cikke (3) bekezdésének 2004. május 1-je
óta hatályos rendelkezései alkalmazásával állapítja meg;

– jelezzék az alperesnek a megtámadott határozatok megsem-
misítésével járó jogkövetkezményeket, különös tekintettel – a
felperesek kinevezéséről szóló határozat hatálybalépésének
időpontjára visszamenő hatállyal – a személyzeti szabályzat
XIII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt egyenér-
tékűségi táblázat alapján történő újrabesorolásukra;

Másodlagosan:

– kötelezzék a Bizottságot a felperesek által a személyzeti
szabályzat XIII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdése alapján
történő besorolásuk megtagadása miatt – a felperesek kineve-
zéséről szóló határozat hatálybalépésének időpontja óta –
elszenvedett kár megtérítésére;

Minden esetben:

– kötelezzék az alperest az összes költség viselésére.
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