
Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 
2. A Közszolgálati Törvényszék Georgio Lebedefet és Trevor Jonest 

kötelezi valamennyi költség viselésére, kivéve az Európai Unió 
Tanácsa részéről felmerült költségeket. 

3. Az Európai Unió Tanácsa beavatkozóként maga viseli a saját 
költségeit. 

( 1 ) HL C 129., 2009.6.6., 21. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. 
október 14-i ítélete — W kontra Bizottság 

(F-86/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Javadalmazás 
— Családi támogatások — Azonos nemű személyek által 
alkotott pár — Háztartási támogatás — Az odaítélés feltételei 
— A törvényes házasságkötés lehetősége — Fogalom — 
A személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése 

c) pontjának iv. alpontja) 

(2010/C 328/98) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: W (Brüsszel, Belgium) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd) 
Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A felperes részére háztartási támogatás nyújtását azzal az 
indokkal megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem, 
hogy a felperes és partnere Belgiumban törvényes házasságot 
köthetne. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Bizottság 2009. 
március 5-i és 2009. július 17-i határozatait, amelyekben megta
gadta W részére az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabály
zata VII. mellékletének 1. cikkében előírt háztartási támogatás 
nyújtását. 

2. A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az 
eljárás összes költségének viselésére. 

( 1 ) HL C 11., 2010.1.16., 40. o. 

2010. szeptember 28-án benyújtott kereset — Bovagnet 
kontra Bizottság 

(F-89/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/99) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: François-Carlos Bovagnet (Luxembourg, Luxemburg) 
(képviselő: M. Korving ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes gyermekei tandíjának teljes mértékben való megtérí
tését megtagadó alperesi határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék adjon helyt a felperes pana
szának, és ítélje meg a számára a 2009/2010-es tanévre 
vonatkozó valamennyi vitatott számla teljes mértékben 
történő megtérítését, vagyis kötelezze a PMO-t, hogy 
fizessen neki 2 580 eurót; 

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

2010. október 4-én benyújtott kereset — Blessemaille 
kontra Parlament 

(F-93/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/100) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Blessemaille (Remich, Luxemburg) (képviselők: E. 
Boigelot és S. Woog ügyvédek) 

Alperes: Európai Parlament 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperesnek a 2009. évi előléptetési időszakban az AST 8 
besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők közé való felvételét 
mellőző alperesi határozat megsemmisítése, valamint az őt ért 
nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek a 
2009. évi előléptetési időszakban az AST 7 besorolási foko
zatból az AST 8 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők 
közé való felvételét mellőző, 2009. december 2-án közzétett 
parlamenti határozatot; 

— a Közszolgálati Törvényszék — a határozat megsemmisíté
sének következményeként — végezze el a 2008.és 2009. évi 
előléptetési időszak tekintetében a felperes és a többi 
pályázó érdemeinek új, összehasonlító vizsgálatát, és 2008. 
január 1-jéig visszaható hatállyal léptesse elő a felperest AST 
8 besorolási fokozatba, továbbá ítélje meg számára az 
Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műve
letekre megállapított kamat két százalékponttal növelt 
mértékének megfelelő és 2008. január 1-jétől számított 
késedelmi kamattal növelt illetményhátralékát, azonban az 
előléptetett tisztviselők előléptetésének megkérdőjelezése 
nélkül;

HU 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 328/61


