
2008. december 8-án benyújtott kereset – Pappas kontra
Bizottság

(F-101/08. sz. ügy)

(2009/C 44/138)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Spyros A. Pappas (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L.
Barattini ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak a felperes
öregségi nyugdíjjogosultságát, illetve az e jogosultság megállapí-
tásakor figyelembeveendő nyugdíjszerző szolgálati évek számí-
tását megállapító határozatának megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyi
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak a felperes öregségi
nyugdíjjogosultságát megállapító 2008. február 6-i határo-
zatát, valamint a nyugdíjjogosultság megállapításakor figye-
lembeveendő nyugdíjszerző szolgálati évek számát meghatá-
rozó 2003. február 22-i és 2003. február 27-i határozatát;

– az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek vise-
lésére.

2008. december 23-án benyújtott kereset – Katrakasas
kontra Bizottság

(F-103/08. sz. ügy)

(2009/C 44/139)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicolas Katrakasas (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L.
Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/116/08 versenyvizsga vizsgabizottságának a
felperes írásbeli vizsgán való részvételre elfogadott jelöltek jegy-
zékére történő felvételét elutasító határozatának, valamint az ezt
követően hozott valamennyi határozatának a megsemmisítése,
ideértve a tartaléklistát és valamennyi kinevezési határozatot is.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/
116/08 versenyvizsga vizsgabizottságának 2008. szeptember
23-i határozatát, amelyben elutasította a felperesnek az írás-
beli vizsgán való részvételre elfogadott jelöltek jegyzékére
történő felvételét;

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítsen meg valamennyi, a
2008. szeptember 23-i határozatot követően hozott határoza-
tot, ideértve a tartaléklistát és a kinevezési határozatokat is;

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

2008. december 30-án benyújtott kereset – Angelidis
kontra Parlament

(F-104/08. sz. ügy)

(2009/C 44/140)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő:
E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az Európai Parlament elnöke által kiadott 12564. sz.,
az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési
ügyekkel foglalkozó D igazgatósága igazgatói beosztásának
betöltésére vonatkozó, 2008. február 26-i álláshirdetés, valamint
az e hirdetés alapján indult felvételi eljárás megsemmisítése.
Másrészt a felperesnek az Unió belső politikáival foglalkozó
főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó igazgatóságának
igazgatói beosztására beadott jelentkezését elutasító és ugyan-
ezen beosztásra más jelöltet kinevező határozatnak a megsem-
misítése. Végül a felperes által elszenvedett nem vagyoni és
vagyoni kár megtérítése iránti kérelem, és neki „ad personam”

igazgatói fokozatba történő kinevezése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2008. szeptember 23-i határozatát és követ-
kezésképpen az Európai Parlament elnöke által kiadott
12564. sz., az Unió belső politikáival foglalkozó főigazga-
tóság költségvetési ügyekkel foglalkozó D igazgatósága igaz-
gatói beosztásának betöltésére vonatkozó 2008. február 26-i
álláshirdetést;

– a Közszolgálati Törvényszék következésképpen semmisítse
meg az ezen álláshirdetés által megindított, áthelyezés vagy
előléptetés útján megvalósítandó felvételi eljárást;
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