
Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes – aki az alperes tisztviselője – miután az Európai
Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt megtámadta egyrészt a
főigazgatóságán főtanácsosként történő áthelyezéséről szóló
határozatot (1), másrészt az ugyanezen főigazgatóságon egy
igazgatói állásra benyújtott jelentkezését elutasító határozatot (2)
– jelen keresetében vitatja az alperes által az Eurostat Főigazga-
tóság átszervezése során hozott azon határozatokat, amelyben
elutasították a COM/2006/164 álláshirdetésben meghirdetett
igazgatói állásra való jelentkezését, és amelyben erre az állásra
egy másik jelöltet neveztek ki.

Keresetének alátámasztására a felperes előadja i) az indokolási
kötelezettség megsértését, ii) a személyzeti szabályzat 27.
cikkének megsértését, valamint iii) az A1 és A2 besorolási
csoport betöltésére vonatkozóan az alperes által 1999. szep-
tember 18-án elfogadott – a felsővezetők alkalmazási politiká-
jára vonatkozó, az alperes által 2004. október 26-án elfogadott
összefoglaló dokumentumban kifejtett és megerősített – szabá-
lyok megsértését.

(1) T-118/04. sz. ügy (HL C 118., 2004.4.30., 47. o.)
(2) T-134/04 (HL C 146., 2004.5.29., 6. o.)

2006. július 30-án benyújtott kereset – Schell kontra
Bizottság

(F-83/06. sz. ügy)

(2006/C 237/31)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Arno Schell (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. Frabetti
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2004. és a
2005. évi előléptetési időszak alapján előléptetett tisztviselők
listáit annyiban, amennyiben azokon a felperes neve nem
szerepel, valamint – ehhez kapcsolódóan – e határozatok
előkészítő aktusait;

– másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg
a felperes vonatkozásában az előbb említett előléptetési
időszakok alapján elsőbbségi pontokat megállapító határoza-
tokat;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására az alperes hét jogalapot hoz fel,
amelyek közül:

– az elsőt a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésére;

– a másodikat az említett cikk általános végrehajtási rendelke-
zéseinek megsértésére;

– a harmadikat a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének
megsértésére;

– a negyediket a „Tisztviselők értékelése és előléptetése”
igazgatási útmutató és az ezt követő igazgatási útmutatók
megsértésére;

– az ötödiket az önkényes eljárás és a hatáskörrel való
visszaélés tilalma elvének, valamint az indokolási kötele-
zettség megsértésére;

– a hatodikat a bizalomvédelem elvének és a „patere legem quam
ipse fecisti” regula megsértésére;

– a hetediket a gondoskodási kötelezettség megsértésére

alapítja.

2006. július 28-án benyújtott kereset – Gerardo Bellantone
kontra az Európai Számvevőszék

(F-85/06. sz. ügy)

(2006/C 237/32)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gerardo Bellantone (Luxembourg, Luxemburg)
(képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek)

Alperes: az Európai Számvevőszék

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Számvevőszék főtitkárának a felperes kiegészítő felmondási
időt helyettesítő maradványösszeg, távozási támogatás és
napidíj fizetése végett benyújtott panaszát elutasító 2006.
március 30-i határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a
következő összegek megfizetésére: i) kiegészítő felmondási
idő címén 20 751,45 euró, ii) 39 247,74 euró, amely
a felperesnek járhatott volna, mint távozási támogatás, iii)
8 467,02 euró napidíj címén;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a kifize-
tésig esedékessé váló késedelmi kamat megfizetésére;
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