
A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008.
október 8-i ítélete – Barbin kontra Parlament

(F-81/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előlépte-
tési időszak – Az érdemek összehasonlító vizsgálata)

(2008/C 313/104)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Florence Barbin (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: A. Lukošiūtė és
R. Ignătescu meghatalmazottak, később: C. Burgos, A. Lukošiūtė
és R. Ignătescu meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest a 2006. évi előléptetési időszakban AD 12 besorolási
fokozatba elő nem léptető európai parlamenti határozat
megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlament 2006.
november 20-i, F. Barbint-t a 2006. évi előléptetési időszakban
elő nem léptető határozatát megsemmisíti.

2) A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezi a
költségek viselésére.

(1) HL C 247., 2007.10.20., 43. o.

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szep-
tember 4-i ítélete – Duta kontra Bíróság

(F-103/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Jogi refe-
rens – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási felté-

telek 2. cikkének c) pontja – Bizalmi viszony)

(2008/C 313/105)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Radu Duta (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő:
F. Krieg ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: M. Schauss
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Elsőfokú Bíróság panaszokért felelős bizottságának
2007. június 4-i, a felperes az Elsőfokú Bírósága egyik bírája
melletti jogi referensi állásra benyújtott pályázatát elutasító
határozatának megsemmisítése, másrészt a felperest ért kárért
egy euró jelképes kártérítés megfizetése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresete t – mint megalapozatlant –
elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 315., 2007.12.22., 45. o. és HL C 79., 2008.3.29., (helyes-
bítés).

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szep-
tember 11-i ítélete – Smadja kontra Bizottság

(F-135/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Kinevezés – Fizetési
fokozatba történő besorolás – A felperes ugyanazon állásra
történő újabb kinevezése azt követően, hogy az első kineve-
zését az Elsőfokú Bíróság ítélete megsemmisítette – Az
arányosság elve – A bizalomvédelem elve – Gondoskodási

kötelezettség)

(2008/C 313/106)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniele Smadja (Új-Delhi, India) (képviselő: É. Boigelot
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin
és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az eredetileg az A*15 besorolási fokozat 4. fizetési
fokozatába besorolt tisztviselő felperes kinevezésére vonatkozó
bizottsági határozat megsemmisítése, amennyiben az őt az
A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja be, a
Külkapcsolati Főigazgatóság igazgatói álláshelyére történő ismé-
telt kinevezését követően, amelyre az első kinevezésének
megsemmisítése után került sor, másrészt pedig vagyoni és nem
vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

2008.12.6.C 313/58 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek
Bizottságának 2006. december 21-i határozatát, amely Daniele
Smadja-t az A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja
be, és amely határozat a fizetési fokozatban eltöltött szolgálati
idejét pedig 2005. november 1-jétől kezdődően rendeli figyelembe
venni.

2) A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát
kötelezi valamennyi költség viselésére.

(1) HL C 37., 2008.2.9., 35. o.

2008. október 13-án benyújtott kereset – Wenig kontra
Bizottság

(F-80/08. sz. ügy)

(2008/C 313/107)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgium)
(képviselők: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes felfüggesztését és illetményéből havi 1 000 euró
visszatartását elrendelő bizottsági határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes
felfüggesztését és illetményéből havi 1 000 euró visszatartását
elrendelő, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti
szabályzata IX. mellékletének 23. és 24. cikkén alapuló 2008.
szeptember 18-i bizottsági határozatot;

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

2008. október 13-án benyújtott kereset – Ketselidou kontra
Bizottság

(F-81/08. sz. ügy)

(2008/C 313/108)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Zoe Ketselidou (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. Pappas
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, amely
kérelem a felperes Görögországban megszerzett nyugdíjjogosult-
ságának a közösségi nyugdíjrendszerbe való átvitele során figye-
lembe veendő, nyugdíjra jogosító szolgálati idő kiszámításának
felülvizsgálatára irányult.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2008. január 10-i határozatát, amelyben az
elutasította a felperes Görögországban megszerzett nyugdíjjo-
gosultságának a közösségi nyugdíjrendszerbe való átvitele
során figyelembe veendő, nyugdíjra jogosító szolgálati idő
kiszámításának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét;

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

2008. október 10-én benyújtott kereset – Gheysens kontra
Tanács

(F-83/08. sz. ügy)

(2008/C 313/109)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Johan Gheysens (Mechelen, Belgium) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

2008.12.6. C 313/59Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


