
2010. július 9-én benyújtott kereset — Verheyden kontra 
Bizottság 

(F-54/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/75) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Luc Verheyden (Angera, Olaszország) (képviselő: E. 
Boigelot ügyvéd) 

Alperes: az Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Azon határozat megsemmisítése, amely megtagadta a felperes 
arra irányuló kérelmét, hogy vele az F-5/05. sz. és az F-7/05. sz. 
ügyek felpereseivel egyenlő módon bánjanak. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által 
2009. július 16-án benyújtott kérelmet hallgatólagosan 
elutasító határozatot; 

— a Közszolgálati Törvényszék szüksége esetén semmisítse 
meg a felperes által 2009. december 28-án benyújtott 
panaszt kifejezetten elutasító 2010. március 29-i hatá
rozatot; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot 3000 
euró kártérítés megfizetésére; 

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

2010. július 9-én benyújtott kereset — Moschonaki kontra 
Bizottság 

(F-55/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/76) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

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

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes könyvtári asszisztensi álláshelyre benyújtott pályáza
tának figyelembevételét megtagadó határozat megsemmisítése, 
valamint a Bizottság arra kötelezése, hogy térítse meg a felperes 
vagyoni és nem vagyoni kárát 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2009. szeptember 30-i határozatát, 
amellyel e hatóság megtagadta a felperes azon pályázatának 
figyelembevételét, amelyet a COM/2009/1379. sz. álláshir
detés közzétételét követően nyújtott be a DGT.D.3 szerve
zeti egységen belüli könyvtári asszisztensi álláshelyre; 

— amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi
sítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2010. március 31-i, 
a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) 
bekezdése alapján 2009. december 28-án benyújtott panaszt 
elutasító határozatát; 

— a Közszolgálati Törvényszék a felperes ért vagyoni és nem 
vagyoni kár jogcímén ítéljen meg a felperesnek 30 000 
eurót; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot köte
lezze a költségek viselésére. 

2010. július 9-én benyújtott kereset — Hecq kontra 
Bizottság 

(F-56/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/77) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgium) (képviselők: 
L. Vogel ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A bizonyos orvosi költségek és munkadíjak teljes mértékű 
megtérítését megtagadó bizottsági határozat megsemmisítése.
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Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az egészség
biztosítási pénztár brüsszeli kifizető hivatala által 2009. 
október 20-án a 171. sz. elszámolás formájában meghozott 
határozatot, amelyben megtagadta általános orvosi rende
lésen való négyszeri — 2009. február 17-i, április 2-i, április 
23-i és május 11-i — megjelenés, szakorvosi rendelésen való 
kétszeri — 2009. április 6-i és június 15-i — megjelenés, 
valamint az N. Vandeborre pszichiáter által 2009. június 22- 
én és szeptember 22-én felírt gyógyszerek megvásárlása 
költségeinek a felperes részére való megtérítését; 

— a Közszolgálati Törvényszék — amennyiben szükséges — 
semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által 2010. 
április 13-án meghozott határozatot, amennyiben az eluta
sítja a felperes által az említett 2009. október 20-i hatá
rozattal szemben 2010. január 20-án benyújtott panaszát; 

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