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TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE
Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
12 mai 2011 — Missir Mamachi di Lusignano/Comisia

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
7 iunie 2011 — Larue și Seigneur/BCE

(Cauza F-50/09) (1)

(Cauza F-84/09) (1)

(Funcție publică — Funcționari — Acțiune în despăgubiri —
Regula concordanței între cerere, reclamație și acțiune în
materia despăgubirilor — Caracterul contradictoriu al
procedurii — Utilizare în justiție a unui document confi
dențial, clasificat „Restreint UE” — Răspundere extracon
tractuală a instituțiilor — Răspundere pentru culpă —
Legătură de cauzalitate — Pluralitate a cauzelor prejudiciului
— Faptă a unui terț — Răspundere în absența unei culpe —
Obligația de asistență — Obligația unei instituții de a
asigura protecția personalului său — Asasinare a unui func
ționar și a soției acestuia de către un terț — Pierdere a unei
șanse de supraviețuire)

(Funcție publică — Personalul BCE — Remunerație —
Ajustare generală a salariilor — Nerespectarea metodei de
calcul)

(2011/C 232/66)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: G. Nuvoli și N.
Urban, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Limba de procedură: italiana

(2011/C 232/67)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamanți: Emmanuel Larue și Olivier Seigneur (Frankfurt am
Main, Germania) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Părțile

Obiectul

Reclamant: Livio Missir Mamachi di Lusignano (KerkhoveAvelgem, Belgia) (reprezentanți: F. Di Gianni, R. Antonini și
N. Sibona, avocați)

Cerere de anulare a fișelor de salariu din luna ianuarie 2009

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Pignataro, B. Eggers
și D. Martin, agenți)

Dispozitivul
1. Se anulează fișele de salariu ale domnilor Larue și Seigneur din
luna ianuarie 2009.
2. Respinge în rest acțiunea.

Obiectul

3. Banca Centrală Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de
judecată.

Cerere de obligare a pârâtei la plata unei sume pentru repararea
prejudiciului moral și material suferit de reclamant din cauza
asasinării fiului său, fost funcționar

(1) JO C 312, 19.12.2009, p. 44.

Dispozitivul
1. Respinge acțiunea.

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
25 mai 2011 — Bombín Bombín/Comisia
(Cauza F-22/10) (1)

2. Extrasele din documentele din 2006 privind normele și criteriile de
securitate, comunicate de Comisia Europeană Tribunalului în
cursul procedurii, vor fi înapoiate acesteia de îndată, în plic confi
dențial purtând mențiunea „clasificat Restreint UE”.

3. Comisia Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

(Funcție publică — Funcționari — Concediu pentru interese
personale — Concediu anual — Reportare a concediului —
Funcționar ale cărui raporturi de muncă au încetat —
Compensație financiară)
(2011/C 232/68)
Limba de procedură: spaniola
Părțile
Reclamant: Luis María Bombín Bombín (Roma, Italia) (repre
zentant: R. Pardo Pedernera, avocat)

(1) JO C 167, 18.7.2009, p. 27.

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J.
Baquero Cruz, agenți)
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Obiectul
Acțiune având ca obiect anularea deciziei Comisiei de a refuza
să acorde reclamantului, la momentul pensionării acestuia, o
plată compensatorie pentru concediul neefectuat corespun
zătoare unei perioade de mai mult de 12 zile

Dispozitivul
1. Respinge acțiunea formulată de domnul Bombín Bombín.

6.8.2011

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
28 iunie 2011 — AS/Comisia
(Cauza F-55/10) (1)
(Funcție publică — Funcționari — Anunț pentru ocuparea
unui post vacant — Respingerea candidaturii — Interesul
de a exercita acțiunea — Funcționar declarat invalid — Indi
vizibilitatea deciziei de respingere a candidaturii și a deciziei
de numire — Inexistență — Distincție între funcționari care
aparțin aceluiași grup de funcții și titulari ai aceluiași grad
care au cariere diferite — Corespondență între grad și post)
(2011/C 232/70)

2. Domnul Bombín Bombín suportă toate cheltuielile de judecată.

Limba de procedură: franceza
Părțile
(1 )

JO C 148, 5.6.2010, p. 54.

Reclamantă: AS (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst,
avocat)
Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers,
agenți)

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
28 iunie 2011 — de Nicola/Banca Europeană de Investiții
(Cauza F-49/10) (1)
(„Funcție publică — Personalul Băncii Europene de Investiții
— Asigurări de sănătate — Refuzul rambursării unor chel
tuieli medicale — Cerere de desemnare a unui medic
independent — Termen rezonabil”)
(2011/C 232/69)
Limba de procedură: italiana
Părțile
Reclamant: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant:
L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: T. Gilliams
și F. Martin, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul
Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză luarea în consi
derare a candidaturii reclamantei pentru un post de asistent
bibliotecar și obligarea Comisiei la plata către aceasta a unei
sume drept reparare a prejudiciului material și moral.
Dispozitivul
1. Anulează decizia din 30 septembrie prin care Comisia Europeană
a respins candidatura AS.
2. Obligă Comisia Europeană la plata către AS a unei sume de
3 000 de euro.
3. Respinge restul concluziilor acțiunii.
4. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum
și trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de AS.
5. AS suportă un sfert din cheltuielile de judecată pe care le-a
efectuat.
(1) JO C 246, 11.9.2010, p. 43.

Obiectul cauzei
Cerere prin care se urmărește anularea deciziei pârâtei de a nu
rambursa unele ședințe de terapie laser

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
7 iunie 2011 –Mantzouratos/Parlamentul European
(Cauza F-64/10) (1)

Dispozitivul
1. Respinge acțiunea.

(Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de
promovare 2009 — Decizie de nepromovare — Admisibilitate
a unei excepții de nelegalitate — Analiză comparativă a
meritelor — Eroare vădită de apreciere)
(2011/C 232/71)

2. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Limba de procedură: franceza
(1) JO C 221, 14.8.2010, p. 61.

Părțile
Reclamant: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgia) (repre
zentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

