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DA

Den Europæiske Unions Tidende

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december
2013 — Balionyte-Merle mod Kommissionen

8.3.2014

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og A.
Bisch, som befuldmægtigede)

(Sag F-113/12) (1)
(Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — meddelelse
om udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10 — ikke opførelse på
reservelisten — bedømmelse af ansøgernes generelle
kompetencer — evaluering på grundlag af ansøgernes
præstationer i forbindelse med prøverne i assesmentcentret
— sammenhæng mellem de points og de kommentarer, der
fremgår af kompetencepasset)
(2014/C 71/65)

Sagens genstand
Påstand om annullation af Rådets afgørelse om afskedigelse af
sagsøgeren og påstand om erstatning for den af sagsøgeren lidte
økonomiske og ikke-økonomiske skade

Konklusion
1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Processprog: engelsk
2) Bruno Arguelles Arias bærer sine egne omkostninger og betaler de
af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

Parter
Sagsøger: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgien) (ved advo
katerne L. Levi og A. Tymen)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og G. Gattinara,
som befuldmægtigede)

(1) EUT C 26 af 26.1.2013, s. 72.

Sagens genstand
Påstand om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse om
ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve
EPSO/AD/204/10 og påstand om annullation af afgørelsen om
afslag på sagsøgerens klage
Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 5. december
2013 — Birkhoff mod Kommissionen
(Sag F-60/09)
(Personalesag — procedure — fastsættelse om omkostninger
— ufornødent at træffe afgørelse)

2) Vilija Balionyte-Merle bærer sine egne omkostninger og betaler
Europa-Kommissionens omkostninger.

(2014/C 71/67)
Processprog: italiensk

(1) EUT C 26 af 26.1.2013, s. 710.

Parter
Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. november
2013 — Arguelles Arias mod Rådet
(Sag F-122/12) (1)
(Personalesag — kontraktansat — tidsubegrænset kontrakt
— opsigelse — stilling, der kræver en sikkerhedsgodkendelse
— godkendelse nægtet af den nationale sikkerhedsmyndighed
— afgørelse ændret af appelorganet — den nationale
sikkerhedsmyndigheds og appelorganets konklusioner ikke
bindende for myndigheden med beføjelse til at indgå
ansættelseskontrakter)

Sagsøger: Gerhard Birkhoff (Isny, Tyskland) (ved advokat C.
Inzillo)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers,
bistået af advokat A. Dal Ferro)

Konklusion
1) Det er ufornødent at træffe afgørelse i anmodningen om fast
sættelse af sagsomkostningerne i sag F-60/09 DEP, Birkhoff
mod Kommissionen.

(2014/C 71/66)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgien) (ved advokat J.
Lecuyer)

2) Hver part bærer sine egne omkostninger, der er afholdt i forbin
delse med denne sag om fastsættelse af sagsomkostningerne.

