
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. április 5.

a T-376/03. sz. Michel Hendrickx kontra az Európai Unió
Tanácsa ügyben (1)

(Tisztviselők – Belső versenyvizsga – A szóbeli vizsgára való
felvétel elutasítása – Meghatározott nyelv ismeretének köve-
telménye – Egyenlő bánásmód elve – A Tanács irataihoz való

hozzáférés – Indokolási kötelezettség)

(2005/C 143/62)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-376/03. sz. Michel Hendrickx, az Európai Unió Tanács-
ának tisztviselője (lakóhelye Brüsszel [Belgium], képviselik: J.-N.
Louis, S. Orlandi, A. Coolen és E. Marchal ügyvédek, kézbesítési
cím: Luxembourg), kontra az Európai Unió Tanácsa (meghatal-
mazott: M. Sims és F. Anton) ügyben, egyrészt a felperesnek az
A3 írásbeli vizsgáról való kiesését eredményező pontszámot
megállapító és a szóbeli vizsgára való felvételének elutasítását
kimondó, a Tanács/A/270 versenyvizsga-bizottság által hozott
határozat megsemmisítése, másrészt az elszenvedett nem
vagyoni kárért a Tanácsot egy euró jelképes kártérítés megfize-
tésére kötelezés iránti kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(első tanács), tagjai: J. D. Cooke tanácselnök, R. García-Valde-
casas és I. Labucka bírák; hivatalvezető: I. Natsinas tisztviselő,
2005. április 5-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része
a következő:

1) A keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 21., 2004.1.24.

AZ ELSŐFOKÚ BIRÓSÁG VÉGZÉSE

2004. december 6.

a T-55/02. sz. Peter Finch kontra az Európai Közösségek
Bizottsága (1) ügyben

(Tisztviselők – Panasz – Hallgatólagos elutasítás – Kifejezett
elutasítás a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül – Kése-
delmes értesítés az elutasításról – Elfogadhatóság – Nyug-
díjak – A nemzeti nyugdíjjogosultságok átruháztatása – A
közösségi rendszerbe beszámítandó szolgálati évek száma – A
referenciaként figyelembe vett illetmény – Jogilag nyilvánva-

lóan megalapozatlan kereset)

(2005/C 143/63)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-55/02. sz. Peter Finch, az Európai Közösségek Bizottsá-
gának tisztviselője, (lakóhely: Luxembourg [Luxemburg], képvi-
seli J.-N. Louis ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg) kontra az
Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazottak: F. Clotuche-
Duvieusart és H. Tserepa-Lacombe, kézbesítési cím: Luxem-
bourg) ügyben, a felperesnek a Bizottságnál való elhelyezke-
dését megelőzően szerzett teljes nyugdíjjogosultságának átru-
háztatását követően a nyugdíjjogosultságra vonatkozó szolgálati
időnek a közösségi rendszerben való beszámítására vonatkozó
bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset tárgyában,
az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács), tagjai: M. Vilaras a tanács
elnöke, E. Martins Ribeiro és K. Jürimäe bírák, hivatalvezető: H.
Jung, 2004. december 6-án meghozta végzését, amelynek
rendelkező része a következő:

1) A keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 97., 2002.4.20.
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