
2006. október 2-án benyújtott kereset – Carlos Sanchez
Ferriz és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-115/06. sz. ügy)

(2006/C 294/130)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlos Sanchez Ferriz (Brüsszel, Belgium) és társai
(képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005-ös
előléptetési időszak alapján előléptetett tisztviselők jegyzé-
kének a felperes nevét nem tartalmazó részét, valamint járu-
lékosan e határozat előkészítő jogi aktusait;

– másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg
a fenti előléptetési időszakban többek között az előléptetési
bizottságok javaslatai alapján adott előléptetési pontokat;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztására a felperes öt jogalapot ad elő, melyek
a következőkön alapulnak:

– az első a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésén;

– a második e cikk általános végrehajtási rendelkezéseinek
megsértésén;

– a harmadik a hátrányos megkülönböztetés tilalmának
megszegésén és nyilvánvaló mérlegelési hibán;

– a negyedik a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 6. és 10.
cikkének a megszegésén;

– az ötödik az önkényes eljárás és a hatáskörrel való visszaélés
tilalmának, valamint az indokolási kötelezettségnek a
megszegésén.

2006. szeptember 26-án benyújtott kereset – Buckingham
és társai kontra Bizottság

(F-116/06. sz. ügy)

(2006/C 294/131)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Anne Buckingham (Brüsszel, Belgium) és társai
(képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság
által 2005. november 23-án hozott, a Közigazgatási Tájékoz-
tató 85-2005. számában megjelent határozatot annyiban,
amennyiben e határozat szerint az A*12-es besorolási foko-
zatú felperesek a 2004. évi értékelési időszak alapján nem
kaptak az intézmény érdekében végzett munkát elismerő
egyetlen elsőbbségi pontot sem;

– a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg
a felpereseknek a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekez-
dése alapján benyújtott panasza elutasításáról szóló, kifejezett
bizottsági határozatokat;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére;

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehaj-
tási rendelkezéseinek 9. és 13. cikkének megsértésén, másodla-
gosan pedig az említett általános végrehajtási rendelkezések
jogellenes voltán alapul, amennyiben azok hátrányos megkü-
lönböztetést keletkeztetnek és sértik a személyzeti szabályzat 5.
cikkének (5) bekezdését.

2006. október 2-án benyújtott kereset – Maddalena Loy
kontra Európai Parlament

(F-117/06. sz. ügy)

(2006/C 294/132)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Maddalena Loy (Róma, Olaszország) (képviselő: A.
Fratini ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament
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