
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

2010. július 24-én benyújtott kereset — AF kontra 
Bizottság 

(F-61/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/100) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: AF (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti 
ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amely eluta
sította a felperest állítása szerint ért lelki zaklatásra vonatkozó 
segítség iránti kérelmet, valamint a keletkezett nem vagyoni kár 
megtérítése iránti kérelem 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. szep
tember 28-án hozott 24938. számú határozatot, amelyben a 
Bizottság kinevezésre jogosult hatósága elutasította a felperes 
által a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján benyújtott 
D/300/09. számú, azon lelki zaklatással kapcsolatos segítség 
iránti kérelmet, amelyet a felperes a szervezeti egységénél a 
2004 áprilisától 2009 áprilisáig (ezzel kapcsolatban minden 
jogát fenntartva) terjedő időszakban szenvedett el és/vagy élt 
át; 

— a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek 
600 000 euró összegű kártérítést a zaklatás következtében 
a felperest ért nem vagyoni kár, valamint a zaklatásnak a 
felperes egészségi állapotára gyakorolt következményei 
jogcímén; 

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

2010. szeptember 3-án benyújtott kereset — Coedo Suárez 
kontra Tanács 

(F-73/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/101) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Ángel Coedo Suárez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. 
Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes kártérítési kérelmét, valamint az elszenvedett vagyoni 
és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelmet elutasító alperesi 
határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság azon határozatát, amely elutasította a 
felperes kártérítési kérelmét, és — amennyiben szükséges 
— a kinevezésre jogosult hatóság panaszt elutasító hatá
rozatát; 

— a vagyoni kártérítést illetően kötelezze az alperest ideigle
nesen és ex aequo et bono 450 000 euróban megállapított 
összeg megfizetésére, az ítélethozatal időpontjáig törvényes 
késedelmi kamatokkal növelve; 

— a nem vagyoni kártérítést illetően kötelezze az alperest 
elsődlegesen a felperes helyzetének megfelelő formában 
történő helyreállítására és egy euró jelképes kártérítés megfi
zetésére, vagy másodlagosan kötelezze ideiglenesen és ex 
aequo et bono 300 000 euróban megállapított összeg 
megfizetésére, az ítélethozatal időpontjáig törvényes kése
delmi kamatokkal növelve; 

— az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére. 

2010. szeptember 9-én benyújtott kereset — Kimman 
kontra Bizottság 

(F-74/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/102) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgium) (képviselő: L. 
Levi ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes 2008. évre vonatkozó értékelő jelentésének megsem
misítése.
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Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 
2008. évre vonatkozó értékelő jelentését; 

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

2010. szeptember 10-én benyújtott kereset — Scheefer 
kontra Parlament 

(F-75/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/103) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxemburg) (képvi
selők: C. L’Hote-Tissier ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament 

A jogvita tárgya és leírása 

Az alperes azon határozatainak megsemmisítése, amelyek 
megtagadták a felperes jogi helyzetére vonatkozó, indokolással 
ellátott határozat meghozatalát, és végül megtagadták a felperes 
ideiglenes alkalmazotti szerződésének a Közösségek egyéb alkal
mazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének (1) 
bekezdése szerinti határozatlan idejű foglalkoztatássá alakítását, 
valamint a felperes által elszenvedett kár megtérítése. 

A felperes kereseti kérelmei 

— A Közszolgálati Törvényszék függessze fel az eljárást az 
Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke előtt jelenleg 
folyamatban lévő F-105/09. sz. ügyben való határozathoza
talig; 

— ennek hiányában semmisítse meg a 2010. február 11-i és a 
2010. június 10-i határozatokat, amelyekben a Parlament a 
2009. október 12-i levelének egyszerű újbóli elküldésével 
megtagadta a felperes jogi helyzetére vonatkozó indokolással 
ellátott határozat meghozatalát, és két, egymást követő 
megújítást ellenére végül megtagadta a felperes ideiglenes 
alkalmazotti szerződésének határozatlan idejű foglalkozta
tássá alakítását; 

— semmisítse meg a Parlament 2009. február 12-i határozatát; 

— semmisítse meg a Parlament 2009. október 12-i határozatát; 

— semmisítse meg az eredeti szerződés jogi minősítését, vala
mint a 2009. március 31-i lejárati határidejét; 

— ennélfogva minősítse át a felperes foglalkoztatását hatá
rozatlan idejű foglalkoztatássá; 

— orvosolja a felperes által a Parlament magatartása miatt 
elszenvedett kárt; 

— másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék 
mégis arra a következtetésre jutna, hogy a határozatlan 
idejű foglalkoztatás ellenére a munkaviszony megszakadt 
— jóllehet nem ez a helyzet —, ítéljen meg a szerződéses 
jogviszony jogellenes megszűntetése miatt kártérítést; 

— harmadlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék 
mégis arra a következtetésre jutna, hogy nincs lehetőség 
átminősítésre — jóllehet nem ez a helyzet —, ítéljen meg 
a felperes által az Európai Parlament vétkes magatartása 
okán elszenvedett kár miatt kártérítést; 

— tartson fenn a felperesnek minden egyéb jogot, jogorvoslati 
lehetőséget, jogalapot és eljárást, így nevezetesen az elszen
vedett károk megtérítése érdekében a Parlament kártérítés 
fizetésére kötelezését; 

— kötelezze az Európai Parlamentet a költségek viselésére. 

2010. szeptember 10-én benyújtott kereset — Colart és 
társai kontra Parlament 

(F-76/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/104) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Philippe Colart (Bastogne, Belgium) és társai (képvi
selő: C. Mourato ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperesek 2009. júliusa és 2009. decembere közötti 
időszakra vonatkozó, illetményelszámolást kiigazító lapjainak, 
valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és 
nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom 
tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében 
2010. január 1-je óta kiállított illetményelszámoló lapok 
megsemmisítése.
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