
A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007.
április 25-i végzése – Kerstens kontra Bizottság

(F-59/06. sz. ügy) (1)

(Szakmai előmeneteli jelentés – 2004. évi értékelési eljárás –

A személyzeti szabályzat 43. cikkének megsértése – A személy-
zeti szabályzat 43. cikke általános végrehajtási rendelkezé-

seinek megsértése)

(2007/C 96/87)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Petrus Kerstens (Overijse, Belgium) (képviselő: C.
Mourato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Herr-
mann és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperesről a 2004.
év vonatkozásában készített szakmai előmeneteli jelentése elfo-
gadásáról szóló, 2005. július 11-i határozatának, másrészt pedig
a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes R/769/05. sz. pana-
szát elutasító, 2006. február 6-i kifejezett határozatának
megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfo-
gadhatatlant – elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 165., 2006.7.15., 34. o.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007.
március 27-i végzése – Manté kontra Tanács

(F-87/06. sz. ügy) (1)

(Tisztviselők – Díjazás – Beilleszkedési támogatás – Tisztvise-
lővé kinevezett kirendelt nemzeti szakértő – Jogalap nélkül
kifizetett összeg visszakövetelése – Nyilvánvaló elfogad-

hatatlanság)

(2007/C 96/88)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgium) (képvi-
selők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Simm és I.
Sulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Tanács kinevezésre jogosult hatósága 2005.
augusztus 22-i, az Európai Közösségek tisztviselőjévé vált volt
kirendelt nemzeti szakértő felperestől a beilleszkedési támogatást
megtagadó és annak visszatérítését elrendelő határozatának
megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan alap-
talant – elutasítja.

2) Az Európai Unió Tanácsa köteles viselni – saját költségein kívül –
T. Manté költségeinek felét.

(1) HL C 237., 2006.9.30., 19. o.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. április
20-i végzése – L kontra Európai Gyógyszerügynökség

(EMEA)

(F-13/07. sz. ügy) (1)

(Tisztviselők – Rokkantság – Rokkantsági bizottság – Össze-
hívás megtagadása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

(2007/C 96/89)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: L (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)

Az ügy tárgya

Az EMEA 2006. március 31-i, a felperes rokkantsági bizottság
összehívása iránti kérelmét elutasító határozatának megsemmisí-
tése

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan alap-
talant – elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 82., 2007.4.14., 56. o.

2007.4.28.C 96/42 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


