C 232/40
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Предмет
Жалба, която цели отмяна на решението на Комисията да
откаже на жалбоподателя при пенсионирането му компенсация
за повече от дванадесет дни неизползван отпуск

Диспозитив
1. Отхвърля жалбата на г-н Bombín Bombín.

2. Г-н Bombín Bombín понася всички съдебни разноски.

6.8.2011 г.

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
28 юни 2011 г. — AS/Комисия
(Дело F-55/10) (1)
(Публична служба — Длъжностни лица — Обявление за
свободна длъжност — Отхвърляне на кандидатура —
Правен интерес — Длъжностно лице с призната инва
лидност — Неделимост на решението за отхвърляне на
кандидатура и на решението за назначаване — Липса —
Разграничение между длъжностни лица от една и съща
функционална група, с една и съща степен и с различно
кариерно развитие — Съответствие между степента и
длъжността)
(2011/C 232/70)

(1) ОВ C 148, 5.6.2010 г., стр. 54.

Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: AS (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst,
avocat)

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
28 юни 2011 г. — De Nicola/Европейска инвестиционна
банка
(Дело F-49/10) (1)
(Публична служба — Персонал на Европейската инвести
ционна банка — Здравно осигуряване — Отказ за
възстановяване на медицински разходи — Искане за
определяне на независим лекар — Разумен срок)
(2011/C 232/69)
Език на производството: италиански
Страни
Жалбоподател: Carlo De Nicola (Щрасен, Люксембург) (пред
ставител: L. Isola, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: T.
Gilliams и F. Martin, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B.
Eggers)
Предмет на делото
Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля кандида
турата на жалбоподателката за длъжността помощникбиблиотекар, и за осъждане на Комисията да заплати на жалбо
подателката обезщетение за имуществените и неимуществените
вреди.
Диспозитив на решението
1. Отменя решението от 30 септември 2009 г., с което
Европейската комисия отхвърля кандидатурата на AS.
2. Осъжда Европейската комисия да заплати на AS сума в
размер на 3 000 EUR.
3. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.
4. Европейската комисия понася наред с направените от нея
съдебни разноски и три четвърти от тези на AS.
5. AS понася една четвърт от направените от нея съдебни
разноски.
(1) ОВ C 246, 11.9.2010 г., стр. 43

Предмет на делото
Искане за отмяна на решението на ответника, с което се отказва
възстановяване на разходи за лазерна терапия.

Диспозитив на решението
1. Отхвърля жалбата.

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
7 юни 2011 г. — Mantzouratos/Европейски парламент
(Дело F-64/10) (1)
(Публична служба — Длъжности лица — Повишаване —
Процедура за повишаване за 2009 г. — Решение за непо
вишаване — Допустимост на възражение за незаконосъ
образност — Съпоставяне на заслугите — Явна грешка в
преценката)
(2011/C 232/71)

2. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Език на производството: френски
Страни
(1 )

ОВ C 221, 14.8.2010 г., стр. 61

Жалбоподател: Andreas Mantzouratos (Брюксел, Белгия) (пред
ставители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal,
avocats)

6.8.2011 г.
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Ответник: Европейски парламент (представители:
Montebello-Demogeot и K. Zejdová, agents)

V.

C 232/41

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
28 юни 2011 г. — Mora Carrasco и др./Парламент
(Дело F-128/10) (1)

Предмет
Искане за отмяна на решението на Европейския парламент да не
повиши жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на проце
дурата за повишаване за 2009 г., както и на решенията за
повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко
точки за заслуги от жалбоподателя.
Диспозитив

(Публична служба — Длъжностни лица — Междуинсти
туционално прехвърляне в рамките на процедура за
повишаване, в резултат на която длъжностното лице
би било повишено в своята първоначална институция
— Институция, компетентна да вземе решение
относно повишаването на прехвърленото длъжностно
лице)

1. Отхвърля жалбата.

(2011/C 232/73)

2. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.
(1) ОВ C 274, стр. 33, 9.10.2010 г.

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
12 май 2011 г. — AQ/Комисия
(Дело F-66/10) (1)
(Публична служба — Длъжности лица — Атестационен
доклад — Процедура за оценяване за 2009 г. — Степен
на оценителя, която е по-ниска от тази на титуляра на
поста — Оценка на ефикасността за част от рефе
рентния период — Неопределяне на цели за титуляра
на поста)
(2011/C 232/72)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: AQ (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux,
avocat)
Ответник: Европейска комисия (представители: C. BerardisKayser и G. Berscheid, agents)
Предмет
Искане за отмяна на атестационния доклад за периода от 1
януари до 31 декември 2008 г., доколкото с него той е
класиран в ниво на ефективност III и са му раздадени две
точки за повишение.
Диспозитив
1. Отменя атестационния доклад на AQ в рамките на проце
дурата за оценяване и повишаване за 2009 г., както и
решението, с което са на AQ са раздадени две точки на
основание на същата процедура.
2. Осъжда Европейската комисия да заплати на AQ сумата
от 2 000 EUR.

Език на производството: френски
Страни
Жалбоподатели: Aurora Mora Carrasco и др. (Люксембург,
Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis
и É. Marchal, avocats)
Ответник: Европейски парламент (представители: O. CaisouRousseau и J. F. de Wachter)
Предмет
Искане за отмяна на решенията да не бъдат повишавани в
длъжност жалбоподателите в рамките на процедурата за пови
шаване 2009
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Европейският парламент понася, наред с направените от
него съдебни разноски, и тези на жалбоподателите.
(1) ОВ C 63, 26.2.2011 г., стр. 35.

Определение на Съда на публичната служба (първи
състав) от 25 май 2011 г. — Meierhofer/Комисия
(Дело F-74/07 RENV) (1)
(Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо
основание — Неуспех на кандидата на устния изпит
— Задължение за мотивиране — Правила относно
разискванията на конкурсната комисия)
(2011/C 232/74)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: Stefan Meierhofer (Мюнхен, Германия) (пред
ставител: H.-G. Schiessl, avocat)

3. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B.
Eggers)

4. Осъжда Европейската комисия да заплати всички съдебни
разноски.

Предмет

(1 )

Отмяна на решението на комисията по конкурс EPSO AD/26/05
от 10 май 2007 г. да не впише кандидата в списъка с резерви по
посочения конкурс заради недостатъчно доброто му представяне
на устния изпит

ОВ C 288, стр. 74 от 23.10.2010 г.

