
2008. január 25-én benyújtott kereset – Jörg Mölling kontra
Europol

(F-11/08. sz. ügy)

(2008/C 92/104)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Jörg Mölling (Hága, Hollandia) (képviselő: P. de Casparis
ügyvéd)

Alperes: Europol

A jogvita tárgya és leírása

Az Europolnak a felperestől a kábítószerügyi egység „first
officer”-i álláshelyére szóló kiválasztási eljárásban való részvétel
lehetőségét megtagadó 2007. október 10-i határozatának, vala-
mint a felperes panaszát elutasító 2007. október 23-i határoza-
tának megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Europolnak
a felperestől a kábítószerügyi egység „first officer”-i álláshe-
lyére szóló kiválasztási eljárásban való részvétel lehetőségét
megtagadó 2007. október 10-i határozatát, valamint a
felperes panaszát elutasító 2007. október 23-i határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt a költségek
viselésére

2008. február 8-án benyújtott kereset – Wiame kontra
Bizottság

(F-15/08. sz. ügy)

(2008/C 92/105)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Valérie Wiame (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AST/7/05 sz. versenyvizsga vizsgabizottságának a
felperes részére a tartaléklistára történő felvételhez elégtelen
osztályzatot adó határozatának megsemmisítése.

A felperes kereseti kérelmei

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AST/
7/05. sz. versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes részére
a vizsgák sikeres résztvevőinek listájára történő felvételhez
elégtelen osztályzatot adó határozatát;

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

2008. február 18-án benyújtott kereset – Ritto kontra
Bizottság

(F-18/08. sz. ügy)

(2008/C 92/106)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luis Ritto (Róma, Olaszország) (képviselők: J. Deliens és
C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság 2007. május 14-i, a felperes
háztartási támogatásra való jogosultságát 2001. szeptember 1-jei
hatállyal megszüntető és az ezen időpont óta keletkezett túlfi-
zetés visszatérítését kérő határozatának, valamint minden ezen
alapuló határozatnak a megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2007. május 14-i határozatát és minden
ezen alapuló határozatot;

– a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg
a kinevezésre jogosult hatóság felperesi panaszt elutasító
határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizott-
ságát kötelezze a költségek viselésére.
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