
A felperes kereseti kérelmei

– A Törvényszék változtassa az egy érdempontot adó határoza-
tot két érdempontot adó határozattá;

– másodlagosan a Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult
hatóságot arra, hogy továbbítsa a Törvényszékhez mindazon
bizonyítékot és iratot, amelyekre a főigazgató a 2006.
november 23-i és 2006. szeptember 7-i határozatát alapozta,
továbbá semmisítse meg e határozatokat, valamint a vegyes
bizottság határozatát;

– a Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot
kártérítés címén egy euró jelképes összeg megfizetésére;

– a Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek
viselésére.

2007. december 10-én benyújtott kereset – Van Arum
kontra Parlament

(F-139/07. sz. ügy)

(2008/C 92/99)

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 az értékelő jelentés megváltoztatását, másod-
lagosan annak megsemmisítését kéri. Harmadlagosan kéri annak
elrendelését, hogy továbbítsák részére mindazon bizonyítékokat,
amelyek az értékelő jelentésben szereplő bizonyos vitatott
megállapítások alapjául szolgáltak, továbbá a Törvényszék határ-
ozzon a tényállásról és a vitatott értékelésről. Másrészt a felperes
kéri, hogy a Törvényszék kötelezze az alperest kártérítés címén
egy euró jelképes összeg megfizetésére.

A felperes kereseti kérelmei

– A Törvényszék változtassa meg az értékelő jelentést;

– másodlagosan a Törvényszék semmisítse meg az értékelő
jelentést;

– harmadlagosan a Törvényszék rendelje el az értékelő jelen-
tésben szereplő bizonyos vitatott megállapítások alapjául szol-
gáló összes bizonyíték megküldését a felperes számára, és a
Törvényszék határozzon a tényállás bizonyos elemeiről és a
vitatott értékelésről;

– a Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot
kártérítés címén egy euró jelképes összeg megfizetésére;

– a Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek
viselésére.

2007. december 20-án benyújtott kereset – Maniscalco
kontra Bizottság

(F-141/07. sz. ügy)

(2008/C 92/100)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Daniele Maniscalco (Róma, Olaszország) (képviselők:
C. Cardarello és F. D'amora ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperest IV. csoport 13. besorolási fokozatának 1. fizetési
fokozatába besoroló határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a ADMIN.B.2/
OG/jmt/ D(07)23504 sz. határozatot;

– a Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa alaposnak a felperes
magasabb besorolási fokozatba való besorolás és az őt a
16. besorolási fokozatba való besorolását lehetővé tévő szol-
gálati viszony kezdő időpontja óta megillető díjazás-külön-
bözet megfizetése iránti kérelmét;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Személyügyi és Igaz-
gatási Főigazgatóság személyügyi és előmeneteli A igazgató-
ságát a 13. és a 16. besorolási fokozat közötti díjazás-külön-
bözet kamatokkal és járulékokkal növelt megfizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék ismerje el, hogy a felperes a
jövőben a 16. besorolási fokozatnak a szakmai tapasztalata
időtartamának megfelelő fizetési fokozatába való besorolásra
jogosult.

2007. december 21-én benyújtott kereset – Yannoussis
kontra Bizottság

(F-143/07. sz. ügy)

(2008/C 92/101)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Georgios Yannoussis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: A.
Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság 2006. december 21-i, a felpe-
resnek a Bizottság görögországi képviseletvezetői üres álláshe-
lyére benyújtott pályázatát elutasító határozatának megsemmisí-
tése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2006. december 21-i határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költ-
ségek viselésére.

2007. december 24-én benyújtott kereset – Efstathopoulos
kontra Parlament

(F-144/07. sz. ügy)

(2008/C 92/102)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Spyridon Efstathopoulos (Chalandri, Görögország)
(képviselők: N. Korogiannakis és M. Michi ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Parlament 2007. április 18-i határozata alábbiakra
vonatkozó részeinek megsemmisítése: a felperes bruttó díjazá-
sának kiszámítása során „termelékenységi támogatás” alkalma-
zása; a felperes öregségi nyugdíjából 390 euró – már elvégzett –

visszatéríttetése; a 2005 márciusától 2007 márciusáig terjedő
időszakra vonatkozóan 10 036,99 euró visszafizetésének kötele-
zettsége; a felperes nyugdíjának havi 600 euróval történő csök-
kentése azon időszak egészére nézve, amely alatt a felperes a
vitatott 670 eurós juttatásban részesült, vagyis 2005 márciusa
és 2007 szeptembere között.

Kereseti kérelmek

– A Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament 2007.
április 18-i, PERS-B-AFF-SOCIAL D(2007) 22300 határoza-
tának az alábbiakra vonatkozó részeit: a felperes bruttó díja-
zásának kiszámítása során „termelékenységi támogatás” alkal-
mazása; a felperes öregségi nyugdíjából 390 euró – már elvég-
zett – visszatéríttetése; a 2005 márciusától 2007 márciusáig
terjedő időszakra vonatkozóan 10 036,99 euró visszafizeté-
sének kötelezettsége, és a felperes nyugdíjának havi 600 euró-
val történő csökkentése, azon időszak egészére nézve, amely
alatt a felperes a vitatott 670 eurós juttatásban részesült,
vagyis 2005 márciusa és 2007 szeptembere között;

– a Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament kineve-
zésre jogosult hatóságának 2007. szeptember 14-i határo-
zatát, amelyben a kinevezésre jogosult hatóság elutasította a
felperesnek a 2007. április 18-i határozat ellen 2007. május
9-én benyújtott panaszát;

– a Törvényszék semmisítsen meg minden e határozatokhoz
kapcsolódó, ezekből következő vagy az ezek végrehajtására el-
fogadott határozatot;

– a Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek
viselésére.

2008. január 5-én benyújtott kereset – Hambura kontra
Parlament

(F-4/08. sz. ügy)

(2008/C 92/103)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Johannes Hambura (Soultzbach, Franciaország)
(képviselő: S. Hambura ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A Személyügyi Főigazgatóság 2007. december 5-i, a felperes
versenyvizsgára bocsátását megtagadó határozatának megsem-
misítése, a PE/95/S versenyvizsga megsemmisítése és megismét-
lése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Parlament Személyügyi Főigazgatósága (versenyvizsgák és
kiválasztási eljárások egység) 2007. december 5-i, az elektro-
nikusan letöltött jelentkezési lapnak a versenyvizsga során
való felhasználását megtagadó határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a PE/95/S
(orvosi) versenyvizsgát (HL C 244 A), és rendelje el annak
elektronikusan letöltendő jelentkezési lapok felhasználásával
történő megismétlését;

– a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan – az eljárási
szabályzat 47. cikkének 2. §-a alapján – soron kívül bírálja el
a jelen keresetet, hogy a felperes még részt vehessen a
PE/95/S versenyvizsgán.
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