
A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008.
május 22-i ítélete – Pascual-García kontra Bizottság

(F-145/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Vizsgára bocsátási felté-
telek – Megkövetelt szakmai gyakorlati idő – A tartaléklistán
szereplő pályázó felvételének megtagadása – A vizsgabizottság

és a kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre)

(2008/C 209/129)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Cesar Pascual-García (Madrid, Spanyolország) (képvi-
selők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

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

Az ügy tárgya

A Bizottság Közös Kutatóközpontja (Joint Research Centre)
főigazgatója 2006. április 7-én meghozott azon határozatának
megsemmisítése, amellyel nem vette figyelembe a felperesnek a
COM/2005/2969 – B*3/B*11 – JRC.I.04 – IHCP – Ispra álláshir-
detésben említett álláshelyre vonatkozó pályázatát, továbbá az
EPSO/B/23/04. sz. versenyvizsga eredményeként összeállított
tartaléklistához a Bizottság szervezeti egységeit arról tájékoztató
megjegyzést fűzött, hogy a felperes nem teljesítette az e verseny-
vizsgán való részvételhez előírt feltételeket

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek
Bizottsága Közös Kutatóközpontjának főigazgatója által 2006.
április 7-én meghozott azon határozatot, amely nem vette figye-
lembe a Cesar Pascual-García által a COM/2005/2969. sz. állás-
hirdetésre benyújtott pályázatot, továbbá az EPSO/B/23/04. sz.
versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistához a szerve-
zeti egységeket arról tájékoztató megjegyzést fűzött, hogy a felperes
nem felelt meg az említett versenyvizsgához kapcsolódó vizsgára
bocsátási feltételeknek.

2) A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Közösségek Bizott-
ságát a költségek viselésére.

(1) HL C 56., 2007.3.10., 42. o.

A Közszolgálati Törvényszék 2008. június 26-i ítélete –

Joseph kontra Bizottság

(F-54/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Kereset elkésett-
sége – Előre nem látható körülmények – Felvétel – A kisegítő
alkalmazottak alkalmazási feltételeinek (RAA) 3a., 3b. és
85. cikke – A szerződés időtartama – A nem határozatlan
időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél való
igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004.
április 28-i bizottsági határozat – A Bizottság szerződéses
alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását szabályozó
eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések

12. cikke – Egyenlő bánásmód)

(2008/C 209/130)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Anne Joseph (Damaszkusz, Szíria) (képviselők: N.
Lhoëst és S. Fernandez Menendez ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Bersc-
heid és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének megsemmisí-
tése, tekintettel arra, hogy e szerződés időtartamát nem 3 évben,
hanem 15 hónapban határozták meg, egyrészt a nem határo-
zatlan időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél
való igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004.
április 28-i bizottsági határozat alapján, másrészt a Bizottság
szerződéses alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását
szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendel-
kezések 12. cikke alapján.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 199., 2008.8.25., 50. o.
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