
Az Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. február
25-i végzése – Anselmo kontra Tanács

(F-85/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Kinevezés – Besoro-
lási fokozatba sorolás – Belső versenyvizsga sikeres résztvevői

– Új tény – Hiány – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

(2008/C 92/96)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Ana Anselmo (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselő:
S. A. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatainak a megsem-
misítése, amelyekkel elutasította a felpereseknek, akik a B/277
belső versenyvizsga sikeres résztvevői, a tanúsítványi eljárásra
bocsátott tisztviselőkkel szemben elszenvedett hátrányos megkü-
lönböztetés miatt benyújtott panaszait.

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfo-
gadhatatlant – elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 269., 2007.11.10., 71. o.

2007. november 9-én benyújtott kereset – Hecq kontra
Bizottság

(F-133/07. sz. ügy)

(2008/C 92/97)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgium) (képviselő:
L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság 2007. július 12-i határo-
zatának annyiban történő megsemmisítése, amennyiben az

elutasítja a felperes által a kinevezésre jogosult hatóság azon
határozata ellen benyújtott panaszt, amely megtagadja a felperes
bizonyos ellátásokra való jogosultságát, másrészt pedig az alpe-
res kártérítés és késedelmi kamatok fizetésére történő kötelezése.

A felperes kereseti kérelmei

– A Közszolgálati Törvényszék részlegesen semmisítse meg a
kinevezésre jogosult hatóság 2007. július 12-i határozatát,
amennyiben az említett határozat elutasítja a felperesnek a
2007. március 19-i panaszában foglaltak szerint benyújtott
kártérítés iránti kérelmét, valamint, amennyiben elutasítja a
2003. április 29-től azon ellátások után járó késedelmi
kamatok elvét, amelyeket a felperesnek a személyzeti
szabályzat 73. cikke alapján lehetne nyújtani;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 2 000 euró
kártérítés 2007. március 19-től számított, 6 % mértékű
kamattal növelt összegének megfizetésére, a későbbi
felemelés, leszállítás vagy pontosítás jogának kifejezett fenn-
tartása mellett;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a
felperes részére fizessen meg évi 6 % mértékű késedelmi
kamatokat mindazon ellátások után, amelyeket utóbb, a
személyzeti szabályzat 73. cikke alapján a felperesnek lehetne
nyújtani;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek
Bizottságát a költségek viselésére.

2007. december 6-án benyújtott kereset – Van Arum kontra
Parlament

(F-138/07. sz. ügy)

(2008/C 92/98)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Rinse van Arum (Winksele, Belgium) (képviselő:
W. van den Muijsenbergh ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperes egyrészt azt kéri, hogy a kinevezésre jogosult hatóság
egy érdempontot adó határozatát változtassák két érdempontot
adó határozattá, másodlagosan pedig azt, hogy az említett hatá-
rozatot semmisítsék meg és a kinevezésre jogosult hatóságot
kötelezzék a vitatott határozat alapjául szolgáló összes bizonyí-
téknak és iratnak a Törvényszékhez való továbbítására. Másrészt
a felperes kéri, hogy a Törvényszék kötelezze az alperest kárté-
rítés címén egy euró jelképes összeg megfizetésére.

2008.4.12.C 92/48 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


