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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunal du travail de
Verviers – Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói
Királyság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
szóló, 1978. szeptember 26-i 2211/78/EGK tanácsi rendelet (HL
L 264., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 13. kötet,
155. o., a továbbiakban: együttműködési megállapodás)
41. cikkének értelmezése, az egyrészről az Európai Közösségek
és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti
társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás megkötéséről
szóló, 2000. január 24-i 2000/204/EK, ESZAK tanácsi és bizott-
sági határozat (HL L 70., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
11. fejezet, 33. kötet, 175. o., a továbbiakban: társulási megálla-
podás) 65. cikke (1) bekezdése első albekezdésének értelmezése,
az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek
valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán állam-
polgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjeszté-
séről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet (HL
L 124., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
317. o.) alapján értelmezett, a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK tanácsi
rendelet (HL L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
5. kötet, 72. o.) 4. cikkének értelmezése – A hátrányos megkü-
lönböztetés tilalmának elve – Időskorú személyek törvényi jöve-
delemgaranciájának megtagadása egy Belgiumban lakóhellyel
rendelkező marokkói állampolgártól

Rendelkező rész

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről
a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán
megállapodás megkötéséről szóló, 2000. január 24-i 2000/204/EK,
ESZAK tanácsi és bizottsági határozat 65. cikke (1) bekezdésének első
albekezdése úgy értelmezendő, hogy azzal ellentétes, hogy a fogadó
tagállam egy 65. életévét betöltött és e tagállam területén jogszerűen
lakóhellyel rendelkező marokkói állampolgártól megtagadja az időskorú
személyeknek szóló törvényi jövedelemgaranciára való jogosultságot,
amennyiben az illető

– akár azért, mert saját maga végzett keresőtevékenységet az említett
tagállamban,

– vagy mert egy e tagállamban jelenleg vagy korábban foglalkoztatott
marokkói állampolgárságú munkavállaló családtagja, az említett
rendelkezés hatálya alá tartozik.

(1) HL C 224., 2006.9.16.

A Bíróság 2007. március 20-i végzése – Theodoros
Kallianos kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-323/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Tisztviselő – Díjazás – Tartásdíj házasság
felbontása iránti eljárással összefüggésben – Illetményből

történő visszatartás)

(2007/C 96/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Theodoros Kallianos (képviselő: G. Archambeau
ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak, valamint
D. Waelbroeck ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-93/04. sz., Kallianos
kontra Bizottság ügyben 2006. május 17-én hozott, belga
bíróság által elrendelt ideiglenes intézkedés alapján a felperes
illetményéből történő visszatartásról szóló bizottsági határozat
megsemmisítése iránti, ezen összegek visszafizetése iránti és
kártérítés iránti kérelmet elutasító ítélete ellen benyújtott felleb-
bezés – Az európai intézmények hatásköre a házasság felbontása
iránti nemzeti eljárásban – A házasságot felbontó ítélet ezen
intézményekkel való közlésének formája és az ítélet velük szem-
beni hatálya

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság T. Kallianos-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 224., 2006.9.16.
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