
A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008.
február 21-i ítélete – Semeraro kontra Bizottság

(F-19/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Szakmai előmeneteli jelentés –

2004. évi értékelési időszak – A személyzeti szabályzat
43. cikke – Indokolási kötelezettség – Előléptetés – Tanúsít-

ványi eljárás)

(2008/C 209/124)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Magdalena Semeraro (Brüsszel, Belgium)
(képviselő: L. I. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
G. Berscheid és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság 2005. november 8-i, a felperes
által a 2004. évi szakmai előmeneteli jelentése ellen benyújtott
panaszt elutasító határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti M. Semeraro 2004.
január 1-je és 2004. december 31-e közötti időszakra vonatkozó
szakmai előmeneteli jelentését.

2) Az Európai Közösségek Bizottsága viseli az összes költséget.

(1) HL C 108., 2006.5.6., 30. o.

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008.
március 6-i ítélete – Skareby kontra Bizottság

(F-46/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Szakmai előmeneteli jelentés –

2004. évi értékelési időszak – Célkitűzések – Indokolási kötele-
zettség – Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

(2008/C 209/125)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carina Skareby (Biskek, Kirgizisztán) (képviselők:
kezdetben: S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek, később
S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és
M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesre vonatkozó 2004. évi szakmai előmeneteli
jelentés megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 143., 2006.6.17., 39. o.

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008.
április 3-i ítélete – Bakema kontra Bizottság

(F-68/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolási foko-
zatba történő besorolás – A IV. besorolási osztály – Oklevél –

Szakmai gyakorlat)

(2008/C 209/126)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Hollandia) (képviselők:
L. Rijpkema és A. Kootstra ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a IV. besorolási osztály 14. besorolási fokozatából
a 16. besorolási fokozatba történő újrabesorolását megtagadó,
valamint „kandidaatsdiploma”-jának az Európai Közösségek
egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 82. cikke és a
Bizottság szerződéses alkalmazottainak foglalkoztatásával és
alkalmazásával kapcsolatos eljárásokról szóló általános végrehaj-
tási rendelkezések 2. cikke alapján teljes egyetemi képzést
igazoló oklevélként való elismerését megtagadó bizottsági hatá-
rozat megsemmisítése
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Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a munkaszerződések
megkötésére felhatalmazott hatóság azon határozatát, amely Reint
J. Bakemát az Európai Közösségek Bizottságánál szerződéses alkal-
mazottként történő foglalkoztatásáról szóló, 2005. október 25-én
aláírt szerződés alapján a IV. besorolási osztály 14. besorolási foko-
zatának 1. fizetési fokozatába sorolta be.

2) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében
elutasítja.

3) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 212., 2006.9.2., 48. o.

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008.
április 24-i ítélete – Longinidis kontra Cedefop

(F-74/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Újrabeosztás –

Fellebbezési bizottság – Összetétel és belső szabályozás – Tisz-
tességtelen magatartás – Elbocsátás – Indokolás – Nyilvánvaló

mérlegelési hiba – Hatáskörrel való visszaélés)

(2008/C 209/127)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Pavlos Longinidis (Panorama, Görögország) (képviselők:
N. Korogiannakis és N. Keramidas ügyvédek)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) (képvi-
selők: M. Fuch meghatalmazott, segítője P. Anestis ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
igazgatósága által hozott, a felperes határozatlan időre szóló
szerződésének felmondására vonatkozó határozatának, valamint
egy sor más, többek között a Cedefop fellebbezési bizottságától
származó határozat megsemmisítése, másrészt kártérítési
kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint elfoga-
dhatatlant, részben mint alaptalant elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 237., 2006.9.30., 15. o.

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008.
május 8-i ítélete – Kerstens kontra Bizottság

(F-119/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Elfogadhatóság – Szervezeti
ábra – Sérelmet okozó aktus – Beosztás megváltozása – Szol-
gálati érdek – Munkakörök egyenértékűsége – Leplezett

szankció – Hatáskörrel való visszaélés)

(2008/C 209/128)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Petrus Kerstens (Overijse, Belgium) (képviselő:
C. Mourato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
K. Herrmann és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal
(PMO) igazgatási bizottságának a PMO szervezeti ábrájának
megváltoztatásáról szóló, 2005. december 8-i határozatának
megsemmisítése annyiban, amennyiben e határozat az akkor az
„Eszközök” egység vezetőjeként tevékenykedő felperes vizsgálati
és jövőkutatási munkakörbe való újrabeosztását eredményezte,
másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 294., 2006.12.2., 68. o.
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