
– semmisítse meg a „(Directorate-Genreal OLAF Publications of
a vacancy for a Director-General (grade A*15-16) Article
29(2) of the Staff Regulation COM/2005/335)” pályázati
felhívást (közzétéve: HL C 34 A., 2005.2.9.)

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen kereset az alábbiak ellen irányul:

– a 2004. november 10-i 1678. igazgatási és költségvetési
ülésen elfogadott DG ADMIN – nyelvhasználat – a 29. cikk
(2) bekezdése szerinti közzététel – EUR-25-ös álláshelyek ha-
tározat, amennyiben előírja, hogy a, külső jelöltek számára
fenntartott vezetői szintű álláshirdetéseket a Hivatalos
Lapban csak németül, angolul és franciául teszik közzé;

– a „(Directorate-Genreal OLAF Publications of a vacancy for a
Director-General (grade A*15-16) Article 29(2) of the Staff
Regulation COM/2005/335)” pályázati felhívás. Ezt a felhí-
vást olasz nyelven nem tették közzé.

Keresete alátámasztására a felperes a következőkre hivatkozik:

1) A megtámadott jogi aktusok a közösségi jog egyik lényeges
elvét sértik, amely elvnek a védelme elsősorban a tagállamok
feladata. Az EK 290. cikkből az következik, hogy a közös-
ségi intézmények határkörüket a nyelvi sokféleség tiszte-
letben tartásával gyakorolják. A nyelvi sokféleség tiszteletben
tartása a tagállamok nemzeti identitása elismert védelmének
egyik lényeges eleme, amint ez az EK 12. és 148. cikkből,
valamint az EU 6. cikk (3) bekezdéséből következik. A
közösségi joggyakorlat szerint különösen az EK 12. cikk
rögzíti a közösségi jog egyik általános elvét, mint az
egyenlőség általános alapelvének sajátos kifejezését. Ez az
elv a közösségi jogrendben alapvető elvnek minősül.

2) A Bizottság szervezetrendszerén belüli álláshelyek betölté-
sére irányuló álláshirdetések közzétételének három nyelvre
való korlátozása, amely hirdetéseket 2004-ig a Közösség
minden „hivatalos nyelvén” közzétettek, nem csak az
1/1958/EGK rendeletet, hanem a Bizottság belső szabályzata
18. cikke utolsó bekezdését, valamint a tisztviselők személy-
zeti szabályzata 1e. cikke (1) bekezdését és 27. cikkét,
továbbá az állampolgárság alapján történő megkülönböz-
tetés tilalmát és a nyelvi sokféleség védelmének elvét is sérti.

A T-237/99. sz. ügy (1) törlése

(2005/C 155/61)

(Az eljárás nyelve: holland)

2005. április 11-i végzésével az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága kibővített második tanácsának elnöke elrendelte a T-
237/99. sz. BP Nederland V.O.F., BP Direct V.O.F. és Actomat
B.V., támogatja: Holland Királyság kontra az Európai Közös-
ségek Bizottsága ügy törlését.

(1) HL C 20., 2000.1.22.

A T-163/02. sz. ügy törlése (1)

(2005/C 155/62)

(Az eljárás nyelve: német)

2005. április 26-i végzésével az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága ötödik tanácsának elnöke elrendelte a T-163/02. sz.,
Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel és társai kontra
Európai Közösségek Bizottsága ügy törlését.

(1) HL C 191., 2002.8.10.
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