
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. április 
15-i ítélete — Matos Martins kontra Bizottság 

(F-2/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Érdeklődés 
jelzésére vonatkozó felhívás — Kiválasztási eljárás — Elővá

logatási tesztek — A dokumentumokhoz való hozzáférés) 

(2010/C 148/91) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: José Carlos Matos Martins (Brüsszel, Belgium) (képvi
selő: M.-A. Lucas ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a felperes által (EU 25) szerződéses alkalmazottakra 
vonatkozó előválogatási teszteken elért eredményeket megálla
pító, az Európai Személyzeti Kiválasztási Hivatal (EPSO) által 
2006. február 27-én hozott határozat megsemmisítése, másrészt 
a felperesnek az e teszteket sikeresen teljesítők adatbázisába való 
felvételét elutasító határozat megsemmisítése, harmadrészt a 
felvételi eljárás további aktusainak megsemmisítése. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. J. C. Matos Martins maga viseli a saját költségeit, kivéve azokat a 
tartózkodási és utazási költségeket, amelyek az ügyvédje részéről a 
Közszolgálati Törvényszék Hivatalában 2009. március 30-án, 
április 1-jén és június 21-én történt iratbetekintés miatt merültek 
fel. 

3. A Bizottság a saját költségein felül viseli a J. C. Matos Martins 
részéről felmerült, a fenti 2. pontban említett költségeket. 

( 1 ) HL C 56., 2007.3.10., 43. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (2. tanács) 2010. április 15-i 
ítélete — Angelidis kontra Parlament 

(F-104/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — tisztviselők — Álláshely-üresedés — Kineve
zési határozatot megsemmisítő ítélet végrehajtása — Új állás
hirdetés — Jogos bizalom — A tisztviselők szakmai előmene
telhez való joga — Egyenlő bánásmód — A gondos ügyintézés 
elve — Gondoskodási kötelezettség — Nyilvánvaló mérlegelési 

hiba — hatáskörrel való visszaélés) 

(2010/C 148/92) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: 
É. Boigelot ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament (képviselők: C. Burgos és S. Seyr 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészről az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgató
ságnak az Európai Parlament költségvetési ügyeivel foglalkozó 
D. igazgatósága igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó 
12564. sz. álláshirdetés megsemmisítése, valamint az e hirdetés 
alapján indult felvételi eljárás megsemmisítése. Másrészt a felpe
resnek az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költ
ségvetési ügyekkel foglalkozó igazgatóságának igazgatói beosz
tására beadott jelentkezését elutasító és ugyanezen beosztásra 
más jelöltet kinevező határozatnak a megsemmisítése. Végül a 
felperes által elszenvedett nem vagyoni és vagyoni kár megtérí
tése iránti kérelem, és neki „ad personam” igazgatói fokozatba 
történő kinevezése. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Parlamentet, hogy 
fizessen Angel Angelidisnek 1 000 eurót. 

2. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében 
elutasítja.
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3. Az Európai Parlament maga viseli saját költségeit és viseli Angel 
Angelidis költségeinek egyharmadát. 

4. Angel Angelidis maga viseli saját költségeinek kétharmadát. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21., 77. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. április 
15-i ítélete — Britto Patricio-Dias kontra Bizottság 

(F-4/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Beosztás — Újrabeosztás — 
Szolgálati érdek — A beosztás és a besorolási fokozat közötti 

megfelelés — Védelemhez való jog — Indokolás) 

(2010/C 148/93) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képvi
selő: L. Massaux ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis Kayser és G. 
Berscheid meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A felperes újrabeosztásáról szóló határozat megsemmisítése 
iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék J. de Britto Patricio-Diast kötelezi a 
költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21., 54. o. 

Az Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 
2010. március 25-én végzése — Marcuccio kontra 

Bizottság 

(F-102/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — A felperes személyes vagyon
tárgyainak elszállítása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan 
kereset — Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan 

kereset — Az eljárási szabályzat 94. cikke) 

(2010/C 148/94) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. 
Cipressa ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis- 
Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Del Ferro ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben 
elutasította a felperes azon keresetét, amely egyrészt a személyes 
vagyontárgyainak a luandai szolgálati lakásából történő elszállí
tása miatt őt állítólagosan ért károk megtérítésére, másrészt ezen 
elszállítás során készült fényképek másolatainak továbbítására és 
az e vagyontárgyakra vonatkozó összes irat megsemmisítésére 
irányul. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék L. Marcuccio keresetét részben mint 
nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint jogilag nyilvánvalóan 
megalapozatlant elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék L. Marcucciót kötelezi a költségek 
viselésére. 

3. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót, hogy térítsen 
meg számára 1 500 eurót. 

( 1 ) HL C 55., 2009.3.7., 52. o.
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