
AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE

2008. december 12-én benyújtott kereset – Di Prospero
kontra Bizottság

(F-99/08. sz. ügy)

(2009/C 69/119)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Rita Di Prospero (Uccle, Belgium) (képviselők:
S. Rodriguez és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amely nem
fogadta el a felperesnek az EPSO/AD/117/08. sz. versenyvizs-
gára történő jelentkezését

A felperes kereseti kérelmei

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) azon határozatát, amely
nem fogadta el a felperesnek az EPSO/AD/117/08. sz.
versenyvizsgára történő jelentkezését;

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

2009. január 21-én benyújtott kereset – De Britto
Patricio-Dias kontra Bizottság

(F-4/09. sz. ügy)

(2009/C 69/120)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: De Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képviselő:
L. Massaux ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek a TREN.B.3. csoporthoz való újrabeosztásáról
szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2008. április 11-i és 2008. október 21-i
határozatát;

– az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek
viselésére.

2009. február 2-án benyújtott kereset – Fares kontra
Bizottság

(F-6/09. sz. ügy)

(2009/C 69/121)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgium)
(képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperest a III. besorolási osztály 8. besorolási fokozatába
besoroló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződéskö-
tésre jogosult hatóság október 17-i határozatát, amelyben
elutasította a felperes 2008. június 21-i, az őt a III. besorolási
osztály 8. besorolási fokozatába besoroló határozat megsem-
misítésére irányuló és ugyanettől az időponttól a 9. besorolási
fokozatba való besorolás kedvezménye iránti panaszát;

– amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi-
sítse meg az eredeti határozatot is, amelyben a felperest a III.
besorolási osztály 8. besorolási fokozatába sorolták be;

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