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FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Virkamiestuomioistuimen
tuomio
(toinen
jaosto)
11.12.2013 — Balionyte-Merle v. komissio

8.3.2014

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A.
Bisch)

(Asia F-113/12) (1)
(Henkilöstö — Avoin kilpailu — Kilpailuilmoitus EP
SO/AD/204/10 — Hakijaa ei ole otettu varallaololuetteloon
— Hakijoiden yleisen pätevyyden arviointi — Hakijoiden ar
viointi heidän arviointikeskuksessa pidettyjen kokeiden aikana
tekemiensä suoritusten nojalla — Numeroin ilmaistun
arvosanan ja pätevyyspassissa olevien toteamusten välinen
yhtenäisyys)
(2014/C 71/65)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset

Oikeudenkäynnin kohde
Neuvoston päätöksen, jolla kantaja irtisanotaan, kumoamisvaa
timus ja kantajan aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen
korvaamisvaatimus

Tuomiolauselma
1) Kanne hylätään.
2) Bruno Arguelles Arias vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja
hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oike
udenkäyntikulut.

Kantaja: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgia) (edustajat:
asianajajat L. Levi ja A. Tymen)
Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gatti
nara)

(1) EUVL C 26, 26.1.2013, s. 72.

Oikeudenkäynnin kohde
Valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti
jättää kantaja sisällyttämättä kilpailun EPSO/AD/204/10 varal
laololuetteloon, ja valituksen hylkäävän päätöksen kumoamista
koskeva vaatimus.
Tuomiolauselma
1) Kanne hylätään.
2) Vilija Balionyte-Merle vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja
hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyn
tikulut.

Virkamiestuomioistuimen
määräys
(toinen
5.12.2013 — Birkhoff v. komissio

jaosto)

(Asia F-60/09 DEP)
(Henkilöstö — Oikeudenkäyntimenettely — Oikeudenkäynti
kulujen
vahvistaminen
—
Lausunnon
antamisen
raukeaminen)
(2014/C 71/67)
Oikeudenkäyntikieli: italia

(1) EUVL C 26, 26.1.2013, s. 710.

Asianosaiset
Virkamiestuomioistuimen
tuomio
(toinen
jaosto)
21.11.2013 — Arguelles Arias v. neuvosto
(Asia F-122/12) (1)
(Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Toistaiseksi
voimassa oleva sopimus — Irtisanominen — Tehtävä, joka
edellyttää luotettavuusselvitystä — Kansallisen turvallisuus
viranomaisen epäämä selvitys — Valituselimen muuttama
päätös — Kansallisen turvallisuusviranomaisen ja valituseli
men toteamukset eivät sido palvelussopimukset tekevää
viranomaista)

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Isny, Saksa) (edustaja: asianajaja C.
Inzillo)
Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers,
avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Määräysosa
1) Lausunnon antaminen asiassa F-60/09 DEP, Birkhoff vastaan
komissio, esitetystä oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevasta
pyynnöstä raukeaa.

(2014/C 71/66)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgia) (edustaja: asian
ajaja J. Lecuyer)

2) Osapuolet vastaavat omista, tästä oikeudenkäyntikulujen vahvis
tamista koskevasta oikeudenkäynnistä aiheutuneista oikeudenkäyn
tikuluistaan.

