
2008. január 7-én benyújtott kereset – Blais kontra Európai
Központi Bank

(F-6/08. sz. ügy)

(2008/C 142/72)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Németország)
(képviselő: B. Karthaus ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Központi Bank azon határozatának hatályon kívül
helyezése, amely a felperestől arra hivatkozva tagadta meg a
külföldi munkavégzési támogatást, hogy az alkalmazási feltételek
(Conditions of Employment – CoE) 17. cikkének ii. pontja
szerint a felperes lakóhelye az alperes szolgálatába lépését mege-
lőző 10 évben nem az alkalmazási helye szerinti tagállam terü-
letén kívül volt.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül az
Európai Központi Banknak a felperestől a külföldi munkavég-
zési támogatást megtagadó, az Európai Központi Bank elnöke
által hozott, 2007. augusztus 15-i határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze az eljárás
költségeinek viselésére.

2008. január 24-én benyújtott kereset – Tomas kontra
Parlament

(F-13/08. sz. ügy)

(2008/C 142/73)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakisztán) (képviselő:
M. Michalauskas ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest elbocsátó határo-
zata megsemmisítése, valamint az őt ért vagyoni és nem vagyoni
kár megtérítése.

A felperes kereseti kérelmei

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóságnak a felperest elbocsátó határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy
vagyoni és nem vagyoni kártérítésként fizessen a felperesnek
125 000 eurót;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet
a költségek viselésére.

2008. február 5-én benyújtott kereset – X kontra Parlament

(F-14/08. sz. ügy)

(2008/C 142/74)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: X (Luxembourgi Nagyhercegség, Luxemburg) (képviselő:
V. Christianos ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Parlament személyi állományának igazgatója által
hozott azon határozat megsemmisítése, amely szerint a felperes
végleges rokkantsága nem tekinthető a felperes feladatainak ellá-
tását lehetetlenné tevő teljes rokkantságnak, valamint a rokkant-
sági bizottság 2007. június 27-i véleményének megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Parlament személyi állományának igazgatója által hozott hatá-
rozatot, amely szerint a felperes végleges rokkantsága nem
tekinthető a felperes feladatainak ellátását lehetetlenné tevő
teljes rokkantságnak, valamint semmisítse meg a rokkantsági
bizottság 2007. június 27-i véleményét;

– a Közszolgálati Törvényszék az iratokat utalja vissza a
rokkantsági bizottság elé újbóli megvizsgálásra;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet
a költségek viselésére.
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