
2008. augusztus 6-án benyújtott kereset – Knöll kontra
Eurpol

(F-69/08. sz. ügy)

(2008/C 285/101)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Brigitte Knöll (Hochheim, Németország) (képviselő:
P. de Casparis ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

A jogvita tárgya és leírása

A 2007. október 4-i határozat megsemmisítése, amelyben az
Europol arról tájékoztatta a felperest, hogy nincs lehetősége a
felperes részére határozatlan idejű állást felajánlani.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007.
október 4-i határozatot, amelyben az alperes arról tájékoztatta
a felperest, hogy nincs lehetősége a részére határozatlan idejű
állást felajánlani, valamint semmisítse meg a 2008. április 29-i
határozatot, amelyben elutasította az első határozattal
szemben benyújtott panaszt, és semmisítse meg a 2008.
június 12-i határozatot, amely a 2007. október 4-i határo-
zaton alapul;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt a költségek
viselésére.

2008. szeptember 1-jén benyújtott kereset – Aparicio és
társai kontra Bizottság

(F-75/08. sz. ügy)

(2008/C 285/102)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) és társai
(képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a 3a. cikk szerinti szerződéses alkalmazottak felvételi
eljárásáról szóló általános végrehajtási rendelkezések 5. cikke
1.d) pontjának jogellenessége, másrészt pedig az EPSO azon
határozatának megsemmisítése, amely a felpereseket nem veszi
fel a versenyvizsga sikeres résztvevőinek listájára és a CAST
27/Relex felvételi eljárás adatbázisába.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a 3a. cikk szerinti
szerződéses alkalmazottak felvételi eljárásáról szóló általános
végrehajtási rendelkezések 5. cikke 1.d) pontjának jogellenes-
ségét;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO azon
határozatait, amelyek a felpereseket nem veszik fel a verseny-
vizsga sikeres résztvevőinek listájára és a CAST 27/Relex
felvételi eljárás adatbázisába;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizott-
ságát kötelezze a költségek viselésére.

2008. szeptember 18-án benyújtott kereset – Behmer
kontra Parlament

(F-76/08. sz. ügy)

(2008/C 285/103)

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 felperest a 2007. évi előléptetési időszakban AD 13 besorolási
fokozatba elő nem léptető határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest a
2007. évi előléptetési időszakban AD 13 besorolási fokozatba
elő nem léptető határozatot;

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

2008.11.8.C 285/56 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


