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A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2007.
október 9-i ítélete – Bellantone kontra Számvevőszék

(F-85/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Tisztviselővé kinevezett ideig-
lenes alkalmazott – Felmondási idő az alkalmazás megszűné-

sekor – Távozási díj – Napidíj – Anyagi kár)

(2007/C 283/75)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

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

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők:
T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Számvevőszék főtitkárának a tisztviselővé kinevezett,
volt ideiglenes alkalmazott felperes kiegészítő felmondási időt
helyettesítő maradványösszeg, távozási díj és napidíj fizetése
végett benyújtott panaszát elutasító 2006. március 30-i határo-
zatának megsemmisítése iránti, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) G. Bellantone maga viseli a saját költségei háromnegyed részét.

3) Az Európai Közösségek Számvevőszéke a saját költségein túlme-
nően viseli G. Bellantone költségeinek egynegyedét.

(1) HL C 237., 2006.9.30., 18. o.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. szep-
tember 11-i végzése – O'connor kontra Bizottság

(F-12/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Egyéb alkalmazottak – Egymást követő ideig-
lenes alkalmazotti, kisegítő alkalmazotti és szerződéses alkal-
mazotti szerződések – A munkanélküli-ellátásra való

jogosultság leghosszabb időtartama – Elfogadhatóság)

(2007/C 283/76)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Elizabeth O'connor (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin
és M. Velardo, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes – aki a Bizottság egykori alkalmazottja, 2001. janu-
ár 16-tól 2005. december 31-ig a Bizottság alkalmazásában állt
különböző ideiglenes alkalmazotti, kisegítő alkalmazotti és szer-
ződéses alkalmazotti szerződésekkel – munkanélküli –ellátásra
való jogosultságának leghosszabb időtartamát 17,83 hó helyett
11 hó 25 napban megállapító határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan
elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant
elutasítja.

2) Az Európai Közösségek Bizottsága viseli a felmerült összes költ-
séget, ideértve a felperes költségmentesség iránti kérelmével összefüg-
gésben nála esetleg keletkezett költségeket is.

(1) HL C 95., 2007.4.28., 57. o.
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