
Kenneth Blackler által az Európai Parlament ellen 2004.
október 10-én benyújtott kereset

(T-420/04. sz. ügy)

(2004/C 300/104)

(Az eljárás nyelve: francia)

Kenneth Blackler, lakóhely: Ispra (Olaszország), képviseli:
Patrick Goergen, ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004.
október 10-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Parlament ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az Európai Parlament főtitkára által 2004.
július 11-én hozott határozatot, amely fenntartotta a PE/98/
A versenyvizsga felvételi bizottságának a vezető tisztviselő-
ként (A5/A4) alkalmazandó távközlési mérnökök felvételi
tartalékául szolgáló alkalmassági listát összeállító határozatát,
amely nem bocsátotta a felperest a versenyvizsga szóbeli
vizsgájára;

– semmisítse meg a szóban forgó versenyvizsga-eljárás minden
ezt követő cselekményét és jogi aktusát;

– másodlagosan, ha az Elsőfokú Bíróság nem adna helyt a
versenyvizsga-eljárás megsemmisítése iránti kérelemnek,
kötelezze a Parlamentet, hogy fizessen meg a felperesnek
100 000 eurót az általa elszenvedett vagyoni és nem vagyoni
károk megtérítéseként;

– kötelezze az Európai Parlamentet az eljárás minden költsé-
gének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen ügy felperese azt kifogásolja, hogy a PE/98/A nyílt
versenyvizsga felvételi bizottsága nem bocsátotta a szóbeli vizs-
gára, mert a pályázata értékelése alapján a 38. helyre sorolta, és
csak az első 15-öt hívták be a szóbeli vizsgára. A versenyvizsga
célja tartaléklista összeállítása volt a távközlés területén szakér-
telemmel rendelkező vezető tisztviselők felvételéhez.

Igényei alátámasztásául a felperes a következőkre hivatkozik:

– A versenyvizsgáról szóló kiírás megsértésével, amennyiben a
megtámadott határozat a jelentkezők által benyújtott okleve-
lekért járó pont megadása során az elvégzett tanulmányok
hosszát értékelési szempontnak tekintette, figyelmen kívül
hagyott a felperes által a pályázata benyújtásakor leadott
egyes okiratokat, továbbá elmulasztotta a versenyvizsgáról
szóló kiírás szempontjai szerint értékelni a képzettségeit.

– Nyilvánvaló mérlegelési hiba fennállásával az ügyben, ameny-
nyiben a felperes szakmai gyakorlati idejének kiszámításakor
számítási hiba történt, valamint – annak vizsgálatakor, hogy
a felperes valóban le tud-e fedni legalább nyolcat a verseny-
vizsgáról szóló kiírásban meghatározott 13 szakterületből –

figyelmen kívül hagyták mind a publikációit, mind pedig a
pályafutása során általa elvégzett munkák részleteit.
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2004. október 5-i végzésével az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságának elnöke elrendelte a T-251/99. sz., Texaco Neder-
land B. V. és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ügy törlését.

(1) HL C 20., 2000.1.22.

A T-305/99. sz. ügy törlése (1)

(2004/C 300/106)

(Az eljárás nyelve: holland)

2004. október 5-i végzésével az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága második kibővített tanácsának elnöke elrendelte a
T-305/99. sz. OK Nederland B.V., támogatja: Holland Királyság,
kontra Európai Közösségek Bizottsága ügy törlését.

(1) HL C 63., 2000.3.4.
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2004. október 5-i végzésével az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága kibővített második tanácsának elnöke elrendelte a
T-313/99. sz. Veka B. V. kontra Európai Közösségek Bizottsága
ügy törlését.

(1) HL C 63., 2000.3.4.
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