
A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. március 6-i
végzése – Tiralongo kontra Bizottság

(F-55/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Volt ideiglenes alkalmazott – Kereset – Kárté-
rítési kereset – Határozott idejű szerződés meghosszabbítá-

sának elmaradása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

(2008/C 116/59)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Olaszország) (képviselők:
F. és R. Sciaudone, valamint S. Frazzani ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Az ügy tárgya

Az Európai Közösségek Bizottságának azon vagyoni és nem
vagyoni károk megtérítésére való kötelezése, melyek a felperest
az Európai Csaláselleni Hivatal jogellenes magatartása, külö-
nösen ideiglenes alkalmazotti szerződése meghosszabbításának
elmaradása miatt állítólag érték.

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 183., 2007.8.4., 43. o.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. március 6-i
végzése – R bis kontra Bizottság

(F-105/07. sz. ügy)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset –

A próbaidő eltöltésének feltételei – A próbaidő meghosszabbí-
tása – Véglegesítés – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

(2008/C 116/60)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: R bis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: O. Martins ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság által 2007. február 13-án hozott,
a felperes 2006. november 8-án benyújtott panaszát és a többek
között a tisztviselői próbaideje alatt a Bizottság vétkes magatar-
tásával neki okozott kár megtérítése iránti kérelmét elutasító ha-
tározat megsemmisítése – Kártérítési kérelem

A végzés rendelkező része

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

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

2008. február 7-én benyújtott kereset – Behmer kontra
Parlament

(F-16/08. sz. ügy)

(2008/C 116/61)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joachim Behmer (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes számára a 2004. és
2006. évre két érdempontot juttató határozatának megsemmisí-
tése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóságnak a felperes számára a 2004. és 2006. évre
két érdempontot adó határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezze a költ-
ségek viselésére.

2008.5.9.C 116/32 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


