
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

2009. február 8-án benyújtott kereset – Marcuccio kontra 
Bizottság 

(F-11/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/64) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. 
Cipressa ügyvéd) 
Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

A jogvita tárgya és leírása 

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amelyben eluta-
sította a felperes orvosi költségeinek 100 %-os arányban történő 
megtérítése iránti kérelmét. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 
orvosi költségeinek megtérítése iránti, 2007. december 27- 
i kérelmét elutasító határozatot; 

— amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2008. október 16- 
i feljegyzést; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, 
hogy az orvosi költségek 100 %-os megtérítése címén 
fizessen meg a felperesnek 356,18 eurót vagy olyan ennél 
kisebb összeget, amelyet igazságosnak és méltányosnak ítél, 
valamint ezen összeg kamatait mindkét kérelemnek a 
címzetthez történő megérkezését követő ötödik hónap első 
napjától számítva, mégpedig évi 10 %-os, évente tőkésített 
kamatot, illetve olyan mértékű és olyan tőkésítésű kamatot, 
olyan időponttól kezdve, amelyet a Közszolgálati Törvény-
szék méltányosnak ítél; 

— a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költ-
ségek viselésére. 

2009. február 19-én benyújtott kereset – Peláez Jimeno 
kontra Parlament 

(F-13/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/65) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Josefina Peláez Jimeno (Relegem – Asse, Belgium) 
(képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd) 
Alperes: Európai Parlament 

A jogvita tárgya és leírása 

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmi-
sítése, amely a felperest próbaidős tisztviselőként alacsonyabb 

besorolási és fizetési fokozatba sorolja, mint amelybe ideiglenes 
alkalmazottként tartozott 

A felperes kereseti kérelmei 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2008. február 8-i, a felperes besorolásáról 
szóló határozatát, amely a felperest próbaidős tisztviselőként 
az új AST kategória 1. besorolási fokozatának 5. fizetési 
fokozatába sorolja be, és amelyet az Európai Parlament főtit-
kára 2008. november 12-i, a panaszt elutasító határozatával 
helybenhagyott; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet köte-
lezze a költségek viselésére. 

2009. február 20-án benyújtott kereset – Almeida Campos 
és társai kontra Tanács 

(F-14/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/66) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Ana Maria Almeida Campos (Brüsszel, Belgium) és 
társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. 
Marchal ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatainak megsemmi-
sítése, amelyek a 2008. évi előléptetési időszakban a felpereseket 
nem léptetik elő AD 12 besorolási fokozatba, valamint, ameny-
nyiben szükséges, azon határozatok megsemmisítése, amelyek 
ugyanezen előléptetési időszakban azokat a tisztviselőket 
léptetik elő az említett besorolási fokozatba, akiknek neve az 
előléptetetteknek a 2008. április 21-i 72/08. sz. személyzeti 
közleményben közzétett listáján szerepel. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság azon határozatait, amelyek a 2008. évi 
előléptetési időszakban (2008. évi ülés) a felpereseket nem 
léptetik elő AD 12 besorolási fokozatba, valamint, ameny-
nyiben szükséges, azokat a határozatokat, amelyek ugyan-
ezen előléptetési időszakban azokat a tisztviselőket léptetik 
elő az említett besorolási fokozatba, akiknek neve az előlép-
tetetteknek a 2008. április 21-i 72/08. sz. személyzeti közle-
ményben közzétett listáján szerepel; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Unió 
Tanácsát a költségek viselésére.
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