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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

19.11.2011.

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. septembra
spriedums — Arnaldos Rosauro u.c./Komisija

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un H. Krämer)

(Lieta F-29/06) (1)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savie
nības Padome (pārstāvji — sākotnēji M. Arpio Santacruz un M.
Simm, vēlāk M. Bauer, J. Monteiro un K. Zieleśkiewicz)

(Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana — Civildienesta notei
kumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts — Iekšējais konkurss
par pāreju uz citu kategoriju, par kuru tika paziņots ar publi
kāciju pirms 2004. gada 1. maija — Pirms 2006. gada 1.
maija rezerves sarakstā iekļauti kandidāti — Klasificēšana
pakāpē — Korekcijas koeficienta, kas ir mazāks par 1, izman
tošana — Paaugstināšanas amatā punktu zaudēšana)

Priekšmets

Lietas dalībnieki

Prasība atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem prasītājus, kas ir B
kategorijas ierēdņi un veiksmīgie kandidāti iekšējā konkursā
pārcelšanai citā kategorijā, ieceļ administratora amatā, tiktāl,
ciktāl tajos prasītāju klasifikācija ir noteikta atbilstoši Civildie
nesta noteikumu XIII pielikumam, prasītāju atalgojumam
turpina piemērot korekcijas koeficientu un līdz nullei samazina
viņu paaugstināšanas amatā punktus

Prasītāji: Andres Arnaldos Rosauro u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvji
— sākotnēji S. Rodrigues un A. Jaume, vēlāk S. Rodrigues, un,
visbeidzot, S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, avocats)

Rezolutīvā daļa:

(2011/C 340/66)
Tiesvedības valoda — franču

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un H. Krämer)

1) prasību noraidīt;

2) katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats;

Priekšmets
Prasība atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem prasītāji, kas ir C
kategorijas ierēdņi un veiksmīgie kandidāti iekšējā konkursā
pārcelšanai citā kategorijā, ir iecelti B*3/B*4 pakāpēs, piemērotā
korekcijas koeficienta dēļ prasītājiem saglabā atalgojumu, kādu
viņi saņēma pirms pārcelšanas citā kategorijā, un līdz nullei
samazina viņu paaugstināšanas amatā punktus

3) Eiropas Savienības Padome — persona, kas iestājusies lietā, —
sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

(1) OV C 131, 03.06.2006., 50. lpp.

Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;
2) katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. septembra
spriedums — De Buggenoms u.c./Komisija
(Lieta F-45/06 REV)

(1) OV C 121, 20.05.2006., 19. lpp.

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. septembra
spriedums — Pino/Komisija
(Lieta F-31/06) (1)
(Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana — Civildienesta notei
kumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts — Iekšējais konkurss
par pāreju uz citu kategoriju, par kuru tika paziņots ar publi
kāciju pirms 2004. gada 1. maija — Pirms 2006. gada 1.
maija rezerves sarakstā iekļauts kandidāts — Klasificēšana
pakāpē — Korekcijas koeficienta, kas ir mazāks par 1, izman
tošana — Paaugstināšanas amatā punktu zaudēšana)

(Civildienests — Process — Pārskatīšanas pieteikums —
Civildienesta tiesas Reglamenta 119. pants — Civildienesta
tiesas nolēmums — Pārskatīšanas pieteikums saistībā ar rīko
jumu par lietas izslēgšanu no reģistra pēc atteikšanās no
prasības — Res judicata spēks — Neesamība — Nepieņema
mība, ko tiesa izskata pēc savas ierosmes)
(2011/C 340/68)
Tiesvedības valoda — franču
Lietas dalībnieki
Prasītāji: Sandrine De Buggenoms u.c. (Hoeilaart, Beļģija) (pārstāvji
— S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz un A. Blot, avocats)

(2011/C 340/67)
Tiesvedības valoda — franču

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un G. Bers
cheid)

Prasītājs: Marco Pino (Brisele, Beļģija) (pārstāvji — S. Orlandi, A.
Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savie
nības Padome (pārstāvji — M. Bauer un J. Herrmann)

Lietas dalībnieki

19.11.2011.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Priekšmets
Prasītāju iesniegtais pieteikums pārskatīt Civildienesta tiesas
pirmās palātas 2010. gada 16. septembra rīkojumu lietā
F-45/06

Rezolutīvā daļa:
1) noraidīt pārskatīšanas pieteikumu kā nepieņemamu;
2) pārskatīšanas pieteikuma iesniedzēji atlīdzina Eiropas Komisijas
tiesāšanās izdevumus;
3) Eiropas Savienības Padome — persona, kas iestājusies pārskatī
šanas procesā, — sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

C 340/35

3) Eiropas Savienības Padome — persona, kas iestājusies pārskatī
šanas procesā, — sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 29. septembra
spriedums — Angé Serrano/Parlaments
(Lieta F-9/07) (1)
(Civildienests — Ierēdņi — Pāreja uz citu kategoriju atbilstoši
agrākajiem Civildienesta noteikumiem — Pārejas noteikumi
par klasificēšanu pakāpē 2004. gada 1. maijā — Eiropas
Parlamenta Prezidija 2006. gada 13. februāra lēmums —
Pārklasificēšana, pamatojoties uz to ierēdņu algām, kas
saņem kompensācijas pabalstu — Piemērojamais reizināšanas
koeficients — Paaugstināšanas amatā punktu zaudēšana —
Prasība par kaitējuma atlīdzību)
(2011/C 340/70)

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. septembra
spriedums — Saintraint/Komisija
(Lieta F-103/06 REV)
(Civildienests — Process — Pārskatīšanas pieteikums —
Civildienesta tiesas Reglamenta 119. pants — Civildienesta
tiesas nolēmums — Pārskatīšanas pieteikums saistībā ar rīko
jumu par lietas izslēgšanu no reģistra pēc atteikšanās no
prasības — Res judicata spēks — Neesamība — Nepieņema
mība, ko tiesa izskata pēc savas ierosmes)
(2011/C 340/69)
Tiesvedības valoda — franču

Tiesvedības valoda — franču
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Pilar Angé Serrano (Luksemburga, Luksemburga)
(pārstāvis — É. Boigelot, avocat)
Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — sākotnēji C. Burgos
un K. Zejdová, vēlāk L. G. Knudsen un K. Zejdová)
Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savie
nības Padome (pārstāvji — sākotnēji M. Simm un I. Šulce,
vēlāk K. Zieleśkiewicz, M. Bauer un J. Monteiro)

Lietas dalībnieki
Prasītājs: Antoine Saintraint (La Paz, Bolīvija) (pārstāvji — S.
Rodrigues, C. Bernard-Glanz un A. Blot, advokāti)
Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un G. Bers
cheid)

Priekšmets
Prasība atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu, ar kuru prasītāja, kas
iekšējā konkursa par pāreju uz citu kategoriju rezerves sarakstā
tika iekļauta pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās
spēkā, atbilstoši to noteikumiem, kas viņai bija mazāk labvēlīgi,
tika pārklasificēta B*6 pakāpes 8. līmenī — Prasība par zaudē
jumu atlīdzību

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savie
nības Padome (pārstāvji: M. Bauer un J. Herrmann)
Rezolutīvā daļa:
Priekšmets
Prasītāja iesniegtais pieteikums pārskatīt Civildienesta tiesas
pirmās palātas 2010. gada 16. septembra rīkojumu lietā
F-103/06

Rezolutīvā daļa:

1) prasību noraidīt;
2) katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats;
3) Eiropas Savienības Padome — persona, kas iestājusies lietā, —
sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

1) noraidīt pārskatīšanas pieteikumu kā nepieņemamu;
2) pārskatīšanas pieteikuma iesniedzējs atlīdzina Komisijas tiesāšanās
izdevumus;

(1) OV C 69, 24.03.2007., 31. lpp.

