
Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes
2007. január 15-i határozatát, amellyel a felperesnek a 2003.
évi értékelése során nem adott harmadik érdempontot, vala-
mint az alperes 2007. október 16-i, a felperes 2007.
január 15-i határozat elleni panaszát elutasító határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére.

2008. január 18-án benyújtott kereset – Rosenbaum kontra
Bizottság

(F-9/08. sz. ügy)

(2008/C 64/115)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Németország) (képviselő:
H.-J. Rüber ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amellyel az a
felperest felvételekor az AD 6 besorolási fokozat 2. fizetési foko-
zatába sorolta be

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Közösségek Bizottsága kinevezésre jogosult hatóságának
2007. február 13-i határozatát, amellyel az a felperest felvéte-
lekor az AD 6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolta
be;

– a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a felvételnek
az AD 9 besorolási fokozatba kell történnie;

– a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan állapítsa meg,
hogy a felvételnek az AD 8 besorolási fokozatba kell
történnie;

– a Közszolgálati Törvényszék harmadlagosan állapítsa meg,
hogy a felvételnek az AD 7 besorolási fokozatba kell
történnie;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az a
felperest hozza olyan vagyoni helyzetbe, amelyben szabály-
szerű besorolás esetén lenne;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére.

2008. január 21-én benyújtott kereset – Aayhan és társai
kontra Parlament

(F-10/08. sz. ügy)

(2008/C 64/116)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Laleh Aayhan (Strasbourg, Franciaország) és társai
(képviselő: R. Blindauer ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek által az Európai Parlamenttel határozott időre
kötött összes szerződéseik egy, határozatlan idejű szerződéssé
való átminősítése végett 2007. június 21-én benyújtott panaszt
elutasító, 2007. október 25-i európai parlamenti határozat
megsemmisítése

Kereseti kérelmek

– A Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament főtitká-
rának mint kinevezésre jogosult hatóságnak a Parlamenthez
2007. június 27-én érkezett panaszt 2007. október 25-én
hallgatólagosan elutasító határozatát;

– a Törvényszék tekintse a felperesek által az Európai Parla-
menttel határozatlan időre kötött összes szerződést egy,
2007. január 1-jén túl meghosszabbodó határozatlan idejű
szerződésnek;

– a Törvényszék helyezze vissza az összes felperes alkalma-
zottat a Parlamenttel meghatározatlan időre szóló szerződéses
szolgálati jogviszonyba;

– a Törvényszék állapítson meg valamennyi felperes alkalma-
zott számára az alkalmazás kezdetétől ledolgozott időre jutó
fizetett szabadságra való – a munkával szerzett – jogosult-
ságnak megfelelő juttatást;
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– a Törvényszék a felperesek kérelmének megfelelően állapítsa
meg, hogy a 2007. április 20-i határozat panasz elutasítá-
sának minősül, és azt, hogy a felperesek már a Közszolgálati
Törvényszékhez fordultak.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. január 22-i
végzése – Erbežnik kontra Parlament

(F-106/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 64/117)

Az eljárás nyelve: szlovén

Az első tanács elnöke – az egyezségre tekintettel – elrendelte az
ügy törlését.

(1) HL 2006 C 281., 46. o.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. január 23-i
végzése – De Fays kontra Bizottság

(F-62/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 64/118)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke – az egyezségre tekintettel – elrendelte az
ügy törlését.

(1) HL C 199., 2007.8.25., 53. o.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. január 23-i
végzése – De Fays kontra Bizottság

(F-123/07. sz. ügy)

(2008/C 64/119)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke – az egyezségre tekintettel – elrendelte az
ügy törlését.
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