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EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESA
Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra
spriedums — Brown/Komisija
(lieta F-37/05) (1)
(Civildienests — Iestādes iekšējs konkurss — Pielaišanas
nosacījumi — Palīgdarbinieki — Kandidatūras noraidīšana)
(2009/C 267/148)
Tiesvedības valoda — franču

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — J. F. De Wachter, C.
Burgos un K. Zejdová)
Priekšmets
Civildienests — Prasība grozīt novērtējuma ziņojumu vai, pakār
toti, to atcelt un piespriest atbildētājam samaksāt simbolisku
zaudējumu atlīdzību EUR 1 apmērā.
Rezolutīvā daļa:

Lietas dalībnieki

1) prasību noraidīt;

Prasītājs: Michael Brown, Overijse (Beļģija) (pārstāvis — L. Vogel,
avocat)

2) katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — H. TserepaLacombe un K. Herrmann)

(1) OV C 92, 12.04.2009., 49. lpp.

Priekšmets
Konkursa COM/PB/04 par pāreju no C kategorijas uz B katego
riju atlases komisijas lēmuma, ar kuru prasītājs nav pielaists pie
šā konkursa pirmsatlases pārbaudījumiem tādēļ, ka viņš nav
atbildis noteikumos paredzētajam nosacījumam kandidatūru
pieteikšanas termiņa beigu datumā, atcelšana
Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;
2) lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra
spriedums — Rosenbaum/Komisija
(lieta F-9/08) (1)
(Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Klasificēšana
pakāpē — Pārklasificēšanas prasījums — Civildienesta notei
kumu XIII pielikuma 13. panta piemērošanas joma — Profe
sionālās pieredzes ņemšana vērā — Pieņemšana darbā atbil
stoši konkursa pakāpei — Civildienesta noteikumu 31. pants
— Nediskriminācijas princips — Darba ņēmēju brīva pārvie
tošanās)

(1) OV C 193, 06.08.2005., 36. lpp. (lieta Eiropas Kopienu Pirmās
instances tiesā sākotnēji reģistrēta ar numuru T-208/05 un ar
2005. gada 15. decembra rīkojumu nodota Eiropas Kopienu Civil
dienesta tiesai).

(2009/C 267/150)
Tiesvedības valoda — vācu
Lietas dalībnieki

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra
spriedums — Van Arum/Parlaments
(lieta F-139/07) (1)
(Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Novērtējuma
ziņojums — Prasījuma būtība, kas izriet no Civildienesta
noteikumu 90. panta satura)

Prasītājs: Eckehard Rosenbaum, Bonn (Vācija) (pārstāvis — H.-J.
Rüber, advokāts)
Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — J. Currall un
B. Eggers)
Persona, kas iestājusies lietā, lai atbalstītu atbildētājas prasījumus:
Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Simm un M. Bauer)

(2009/C 267/149)
Tiesvedības valoda — holandiešu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Rinse van Arum, Winksele (Beļģija) (pārstāvis — W. van
den Muijsenbergh, avocat)

Priekšmets
Civildienests — Pirmkārt, lēmuma par prasītāja, kas ir konkursa
attiecībā uz pakāpes A7/A6 administratoru rezerves saraksta
pieņemšanai darbā izveidošanu uzvarētājs, klasifikāciju atcelšana
tiktāl, ciktāl prasītājam ar to tika piešķirta pakāpe AD 6/2, un,
otrkārt, pārklasificēšanas prasījums

