C 317/50

ET

Euroopa Liidu Teataja

Hageja nõuded
— tühistada parlamendi otsus mitte kanda hagejat 2009. aasta
edutamise raames palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4
edutatud ametnike nimekirja;
— selle tühistamise järel võrrelda uuesti hageja teeneid teiste
kandidaatide teenetega 2009. aasta edutamise raames ning
edutada hageja tagasiulatuvalt palgaastmele AST 4 alates 1.
jaanuarist 2009 ja maksta võlgnetavalt töötasult intressi
Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistehingute
jaoks kehtestatud määra alusel, millele on lisatud kaks prot
sendipunkti;
— mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

20.11.2010

— mõista hagejalt välja kindlaksmääratud esialgne summa
13 218,24 eurot rahalise kahju hüvitamiseks, millele lisan
duvad seadusjärgses määras viivitusintressid tehtava kohtuot
suse kuupäevast alates;
— mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010. aasta määrus
— Block jt ja Knaul jt versus komisjon
(Liidetud kohtuasjad F-8/05 ja F-10/05) (1)
(2010/C 317/91)

27. septembril 2010 esitatud hagi — Van Asbroeck versus
komisjon
(Kohtuasi F-88/10)
(2010/C 317/90)

Kohtumenetluse keel: prantsuse
Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasjade registrist kustu
tamiseks.
(1) ELT C 115, 14.5.2005, lk 33 ja 36.

Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgia) (esindajad: advo
kaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)
Kostja: Euroopa Komisjon
Hagi ese ja sisu
Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata hageja
taotlus tühistada osaliselt komisjoni 22. oktoobri 2008. aasta
otsus, mis käsitleb hüvitist nendele ametnikele, kes vahetasid
kategooriat enne 1. mai 2004 ning mis seisneb tagasiulatuvalt
alates 1. maist 2004 ümberliigitamises palgaastmele D*4/8, ning
taastada teenistuskäik selle ajani toimunud edutamistele, igaaastastele kohandustele ja kõrgemale ametijärgule jõudmisele
vastavalt.
Hageja nõuded
— Kutsuda hagejat üles võtma otsest seisukohta tabeli osas,
mille koostas hageja, et võrrelda tema tegelikku edasijõud
mist ning seda, mis oleks talle osaks saanud, kui ta ei oleks
vahetanud kategooriat enne 1. maid 2004;
— tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata taotlus
tühistada komisjoni 22. oktoobri 2008. aasta otsuse, mis
käsitleb hüvitist nendele ametnikele, kes vahetasid kategoo
riat enne 1. mai 2004 ning mis seisneb tagasiulatuvalt alates
1. maist 2004 ümber liigitamises palgaastmele D*4/8, artikli
1 lõike 3 kolmas lause, ning taastada teenistuskäik teda
sellest ajast mõjutanud edutamistele, iga-aastastele kohan
dustele ja kõrgemale ametijärgule jõudmisele vastavalt,
ning vajalikus osas tühistada kaebuse rahuldamata jätmise
otsus;

Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010. aasta määrus
— Avendano jt versus komisjon
(Kohtuasi F-45/06) (1)
(2010/C 317/92)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustuta
miseks.
(1) ELT C 143, 17.6.2006, lk 39.

Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010. aasta määrus
— Baele jt versus komisjon
(Kohtuasi F-70/06) (1)
(2010/C 317/93)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustuta
miseks.
(1) ELT C 190, 12.8.2006, lk 36.

