
2009. február 6-án benyújtott kereset – Vicente Carbajosa
és társai kontra Bizottság

(F-09/09. sz. ügy)

(2009/C 82/65)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Isabel Vicente Carbajosa és társai (Brüsszel, Belgium)
(képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/116/08 és az EPSO/AD/117/08 jelzésű verseny-
vizsga-kiírás elfogadásáról és közzétételéről szóló határozat,
valamint az előválogató tesztek és az írásbeli vizsgák kijavítására,
továbbá a szóbeli vizsgák értékelésére vonatkozó határozatok
megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak
az EPSO/AD/116/08 és az EPSO/AD/117/08 jelzésű verseny-
vizsgákra vonatkozóan a jelentkezés és a vizsgák menete felté-
teleinek megállapításáról és közzétételéről szóló határozatait;

– semmisítse meg az EPSO/AD/116/08 és az EPSO/AD/117/08
jelzésű versenyvizsgák vizsgabizottságainak az előválogató
tesztek és az írásbeli vizsgák kijavítására, valamint a szóbeli
vizsgák értékelésére vonatkozó határozatait;

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére.

2009. február 3-án benyújtott kereset – Moschonaki kontra
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények

Javításáért

(F-10/09. sz. ügy)

(2009/C 82/66)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chrysanthe Moschonaki (Brüsszel, Belgium) (képviselő:
N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javí-
tásáért

A jogvita tárgya és leírása

Egyfelől a felperes által a személyzeti vezető ellen zaklatás miatt
tett panaszt elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem,
másfelől az alperes arra kötelezése iránti kérelem, hogy fizessen
kártérítést a felperes számára az őt ért kár miatt.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alapítvány
igazgatójának azon határozatát, amellyel elutasítja a felperes
által a személyzeti vezető ellen zaklatás miatt tett panaszt;

– szükség esetén semmisítse meg az alapítványnak a felperes
által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése
alapján 2008. június 27-én tett panasz kifejezett elutasításáról
szóló 2008. október 24-i határozatát;

– kötelezze az alapítványt az ideiglenesen 100 000 euróra
becsült kár felperes számára történő megfizetésére;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.
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