
A jogvita tárgya és leírása

A felperes alkalmazásának feltételeit megállapító tanácsi határo-
zat megsemmisítése annyiban, amennyiben az a szerződés
tartamát két évre korlátozza, a besorolást pedig a
III. feladatcsoport 11. besorolási fokozata 1. fizetési osztályában
határozza meg, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási
feltételei 88. cikke jogellenességének megállapítása, amely a hatá-
rozott idejű szerződések meghosszabbítását legfeljebb összesen
három évre engedi meg.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az egyéb alkalma-
zottak alkalmazási feltételei 88. cikkének jogellenességét,
amennyiben az a határozott idejű szerződések meghosszabbí-
tását legfeljebb összesen három évre engedi meg;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes alkal-
mazásának feltételeit megállapító tanácsi határozatot
annyiban, amennyiben az a szerződés tartamát két évre korlá-
tozza, a besorolását pedig a III. feladatcsoport 11. besorolási
fokozata 1. fizetési osztályában határozza meg;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát köte-
lezze a költségek viselésére.

2008. október 15-én benyújtott kereset – Notarnicola
kontra Számvevőszék
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Felperes: Pietro Notarnicola (Luxemburg, Luxemburg) (képviselő:
A. Gross ügyvéd)

Alperes: az Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amellyel
közölte a felperessel elbocsátását, valamint a felperesnek a
beosztásába történő visszahelyezése, másodlagosan pedig az al-
peres kötelezése a felperest ért vagyoni és nem vagyoni károk
megtérítésére.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008.
július 16-i határozatot, és következésképpen a 2008.
március 5-i határozatot is, amellyel az alperes közölte a felpe-
ressel 2008. április 15-i hatállyal történő elbocsátását;

– a Közszolgálati Törvényszék helyezze vissza a felperest szer-
ződéses alkalmazotti beosztásába a 2007. augusztus 23-i
szerződés szerint, és rendelje el illetményének visszamenő-
leges, 2008. április 16-tól az ítélethozatal napjáig történő kifi-
zetését;

– másodlagosan, kötelezze az alperest 60 500 euró megfizeté-
sére a felperes által elszenvedett vagyoni kár, és 5 000 euró
megfizetésére a felperes által elszenvedett nem vagyoni kár
megtérítése címén.

A Közszolgálati Törvényszék 2008. szeptember 4-i végzése
– Tsarnavas kontra Bizottság
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A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.
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A Közszolgálati Törvényszék 2008. október 24-i végzése –
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