
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. június 2.

a T-326/03. sz., Hippocrate Vounakis kontra az Európai
Közösségek Bizottsága (1) ügyben

(Tisztviselők – Előléptetés – A személyzeti szabályzat 90.
cikkének (2) bekezdése – Előzetes közigazgatási panasz –
Határidő – Hivatalból figyelembe veendő – Elfoga-

dhatatlanság)

(2005/C 205/39)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-326/03. sz., Hippocrate Vounakis, az Európai Közösségek
Bizottságának tisztviselője (lakóhelye: Wezembeek-Oppem
[Belgium], képviselik: J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen és S.
Orlandi ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg) kontra az
Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazottak: C. Berardis-
Kayser és G. Berscheid, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, a
felperes 2002-es előléptetési időszakban A4-es besorolási foko-
zatba való előléptetését megtagadó bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kérelem tárgyában az Elsőfokú Bíróság
(harmadik tanács), tagjai: M. Jaeger tanácselnök, V. Tiili és
Czúcz O. bírák; hivatalvezető: H. Jung, 2005. június 2-án
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 289., 2003.11.29.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. május 25.

a T-330/04. sz., Jörg-Michael Fetzer kontra Európai Parla-
ment ügyben (1)

(Kifogás és közbenső kérdés – Elfogadhatatlansági kifogás –
A keresetindítási határidő lejárta – Nyilvánvaló elfoga-

dhatatlanság)

(2005/C 205/40)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-330/04. sz., Jörg-Michael Fetzer (lakóhelye: Tübingen
[Németország], képviseli: M. Bauer ügyvéd) kontra Európai

Parlament (meghatalmazottak: N. Lorenz és L. G. Knudsen,
kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, a PE/96/A. sz. verseny-
vizsga-bizottságnak a felperest az említett versenyvizsga alapján
összeállított tartaléklistára fel nem vevő határozata megsemmi-
sítése, másodlagosan pedig az alperes megfelelő kártérítés
megfizetésére való kötelezése tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(harmadik tanács), tagjai: M. Jaeger elnök, J. Azizi és E.
Cremona bírák, hivatalvezető: H. Jung, 2005. május 25-én
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint nyilvánvalóan elfoga-
dhatatlant, elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. május 26.

a T-377/04. sz., Bart Nijs kontra az Európai Közösségek
Számvevőszéke ügyben (1)

(Tisztviselők – 2003. évi előléptetési időszak – Előléptetést
megtagadó határozat – Megsemmisítés iránti kereset –
Előzetes igazgatási panasz – A tárgy és az ügy meghatáro-
zása – Panaszbenyújtási határidő – Nyilvánvaló elfoga-

dhatatlanság)

(2005/C 205/41)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-377/04. sz., Bart Nijs, az Európai Közösségek Számvevő-
székének tisztviselője (lakóhelye: Bereldange [Luxemburg],
képviseli: F. Rollinger ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg)
kontra az Európai Közösségek Számvevőszéke (meghatalma-
zottak: T. Kennedy, J.-M. Stenier és M. Bavendamm, kézbesítési
cím: Luxembourg) ügyben, az Európai Közösségek Számvevő-
székének a 2003. évi előléptetési időszakban a felperest LA5
besorolási fokozatba elő nem léptető határozatának megsemmi-
sítése iránti kérelem tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (második
tanács), tagjai: J. Pirrung elnök, A.W.H. Meij és I. Pelikánová
bírák; hivatalvezető: H. Jung, 2005. május 26-án meghozta
végzését, amelynek rendelkező része a következő:
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1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. május 27.

a T-485/04. sz., Agence de coopération des bibliothèques
et centres de documantation en Bretagne (COBB) kontra

az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(Elfogadhatatlanság – Közzé nem tett és nem is közölt jogi
aktusok – Érintett kötelezettsége, hogy ésszerű határidőn

belül kérjen másolatot – Kereset elkésettsége)

(2005/C 205/42)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-485/04. sz., Agence de coopération des bibliothèques et
centres de documantation en Bretagne (COBB) (székhelye:
Rennes [Franciaország], képviseli J.-P. Martin ügyvéd) kontra az
Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: L. Flynn,
kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, a „Réseau des Périodi-
ques de Bretagne, année 1999” ügyletet az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) keretében végrehajtandó „5b célkitűzés
1994-1999. Bretagne” nevű program alapján támogatható
kiadások közül kizáró, 2003. szeptember 9-i bizottsági határo-
zat megsemmisítése iránti kérelem tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság (második tanács), tagjai: J. Pirrung elnök, N. J. Forwood,
S. Papasavvas bírák, hivatalvezető: H. Jung, 2005. május 27-én
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja, mint nyilvánvalóan el-
fogadhatatlant.

2) A felperes maga viseli saját és a Bizottság költségeit.

(1) HL C 57., 2005.3.5.

AZ ELSŐFOKÚ BIRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2005. június 2

a T-125/05 R. sz. Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH
Dresden kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben

(Pályázati eljárás – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás –
Sürgősség – Hiány)

(2005/C 205/43)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-125/05 R. sz., Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH
Dresden, (székhelye: Drezda (Németország), képviseli: H. Robl
ügyvéd) kontra Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: M. Wilderspin és S. Fries, kézbesítési cím: Luxembourg)
ügyben, elsődlegesen a Bizottság azon határozata végrehajtá-
sának felfüggesztése iránti kérelem tárgyában, amelyben nem a
felperes részére, hanem más vállalkozás részére ítélte oda „A
dél-ukrajnai atomerőmű modernizálására irányuló projekt”
megnevezésű EurpeAid/119151/D/S/UA 2. ütemére vonatkozó
közbeszerzési szerződést, másodlagosan egyéb ideiglenes intéz-
kedések elrendelése iránti kérelem tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság elnöke 2005. június 2-án meghozta végzését, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

Hippocrate Vounakis által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2005. május 27-én benyújtott kereset

(T-214/05. sz. ügy)

(2005/C 205/44)

(Az eljárás nyelve: francia)

Hippocrate Vounakis (lakóhelye: Wezembeek-Oppem
[Belgium], képviselik: Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert
Coolen, Jean-Noël Louis és Etienne Marchal ügyvédek, kézbesí-
tési cím: Luxembourg) 2005. május 27-én keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.
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