
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

2010. május 6-án benyújtott kereset — Costa kontra 
Bizottság 

(F-26/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/100) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Antonino Costa (Thionville, Franciaország) (képviselők: 
L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperest a 2009. évi előléptetési időszakból kizáró határozat 
megsemmisítése és az alperes kötelezése arra, hogy fizessen a 
felperesnek meghatározott összeget az őt ért nem vagyoni kár 
megtérítéseként. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperest a 2009. évi előléptetési 
időszakból kizáró határozatát, amelyről a felperes 2009. 
november 22-én szerzett tudomást; 

— amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék 
semmisítse meg a panaszt elutasító 2010. január 27-i hatá
rozatot; 

— következésképpen a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az 
alperest arra, hogy kezdje újra szabályosan a 2009. évi 
előléptetési időszakot, felvéve abba a felperest is; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest nem 
vagyoni kár megtérítése címén 25 000 euró megfizetésére; 

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

2010. május 5-én benyújtott kereset — Begue és társai 
kontra Bizottság 

(F-27/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/101) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Christian Begue (Marcy, Franciaország) és társai 
(képviselő: A. Woimant ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A személyzeti szabályzat 56b. cikkében szereplő készenléti 
juttatásnak a felperesek részére visszamenőlegesen történő fize
tését megtagadó határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződés
kötésre jogosult hatóságnak a felperesek által a személyzeti 
szabályzat 56b. cikkében szereplő készenléti juttatás 
részükre visszamenőlegesen történő megfizetése iránt 
benyújtott kérelmet elutasító 2009. szeptember 3-i hatá
rozattal szemben tett „panaszokat” elutasító (R/467/09. sz.) 
határozatát; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot a költségek viselésére. 

2010. május 7-én benyújtott kereset — Mioni kontra 
Bizottság 

(F-28/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/102) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brüsszel, Belgium) 
(képviselő: L. Vogel ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság
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