
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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Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az RG 2009 
illetményelszámoló lapokat (a 2009. július–2009. december 
közötti kiigazítás hátralékai), a 2010. januári és azt követő 
illetményelszámoló lapokat annyiban, amennyiben azok a 
2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi 
rendelet alapján 3,70 %-os korrekciós együttható helyett 
1,85 %-os együtthatót alkalmaznak, fenntartva azonban 
ezen illetményelszámoló lapok joghatásait a személyzeti 
szabályzat 65. és 65a. cikkének valamint a személyzeti 
szabályzat XI. melléklete 1. és 3. cikkének helyes alkalma
zásával elkészített új illetményelszámoló lapok elfogadásáig; 

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

2010. szeptember 13-án benyújtott kereset — Arroyo 
Redondo kontra Bizottság 

(F-77/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/105) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Arroyo Redondo (Luxembourg, Luxemburg) (képvi
selők: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amely a felpe
rest nem vette fel a 2009. évi előléptetési időszakban az AD10- 
es besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők jegyzékére 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 
2009. november 20-án közzétett, a felperest a 2009. évi 
előléptetési időszakban az AD9-es besorolási fokozatból az 
AD10-es besorolási fokozatba elő nem léptető határozatát; 

— e megsemmisítés következményeként végezze el újra a 
felperes, valamint a többi pályázó érdemeinek a 2009. évi 
előléptetési időszakra vonatkozó összehasonlító vizsgálatát, 
és 2009. március 1-jei visszaható hatállyal rendelje el a 
felperes AD10-es besorolási fokozatba történő előléptetését, 
továbbá a felperes elmaradt díjazása után 2009. március 1- 
jétől járó, az Európai Központi Bank által a fő refinanszí
rozási műveletek során alkalmazott kamatláb két százalék
ponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamat fizetését, 

anélkül azonban, hogy megkérdőjelezné azon előléptetett 
tisztviselők előléptetését, akiknek neve a 2009. november 
20-án közzétett jegyzéken szerepel; 

— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 

2010. szeptember 18-án benyújtott kereset — Antelo 
Sanchez és társai kontra Parlament 

(F-78/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/106) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Pilar Antelo Sanchez (Brüsszel, Belgium) és társai 
(képviselő: Casado García-Hirschfeld ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament 

A jogvita tárgya és leírása 

Az alperes által hozott, a felperesek illetményelszámoló lapján is 
megjelenő azon határozat megsemmisítése, amellyel a felperesek 
havi javadalmazásának 2009 júliusától történő kiigazítását a 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának 
a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi 
rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében 1,85 %-ra 
korlátozta. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtáma
dott határozatot annyiban, amennyiben az az európai 
közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazását és 
nyugdíját, valamint ez e díjazásra és nyugdíjra vonatkozó 
korrekciós együtthatót meghatározó 2009. december 23-i 
1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján az illet
mény kiigazításának mértékét, 1, 85 %-ban rögzíti; 

— a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felpereseknek 
késedelmi kamatot, az Európai Központi Bank által megha
tározott kamatláb alapján számolva, mindazon összegek 
után, amellyel a 2010. január óta kiállított illetményelszá
moló lapokon szereplő illetmény, valamint a 2009. július és 
2009. december közötti időszakra vonatkozó kiigazítás eltér 
attól az illetménytől, amelyre a felperesek jogosultaknak 
kellene lenniük, egészen az ezen illetmények késedelmes 
kiigazításának napjáig; 

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