
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 24-i ítélete –
Marcuccio kontra Bizottság

(T-236/02. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Újrabeosztás szolgálati érdekből – Megsem-
misítés iránti kereset – Indokolás – Gondoskodási kötele-
zettség – A védelemhez való jog – Hatáskörrel való visszaélés
– A személyzeti szabályzat 25. és 26. cikke – Nyilvánvaló

értékelési hiba – Kártérítési kereset”)

(2006/C 22/21)

Az eljárás nyelve: olasz

A felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: L.
Garofalo ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. de
March és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A.
dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperest a Fejlesztési Főigazgatóságnak a Bizottság
luandai (Angola) küldöttségén szolgálatot teljesítő állományából
ugyanezen főigazgatóságra Brüsszelbe újrabeosztó 2002.
március 18-i bizottsági határozat, minden egyéb azt megelőző,
ahhoz kapcsolódó és/vagy azt követő – különösen a felperes
beosztásának betöltése céljából más tisztviselő felvételére vonat-
kozó – aktus, valamint a Bizottság 2001. november 13-i és 14-
i jegyzékei és a külszolgálat igazgatótanácsának véleménye vagy
véleményei megsemmisítése iránti kérelem, másrészt pedig a
felperes angolai megbízatásához kapcsolódó juttatások kifize-
tése, valamint az elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket, beleértve az Elsőfokú
Bíróság előtt az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos eljárás költsé-
geit is.

(1) HL C 233., 2002.9.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 22-i ítélete – Vanhel-
lemont kontra Bizottság

(T-396/03. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Személyzeti bizottság – A Brüsszelben foglal-
koztatott személyi állomány személyzeti bizottsága helyi tago-
zatának megválasztása – Szavazatszámlálás – Megsemmisítés

iránti kereset – Kártérítési kereset”)

(2006/C 22/22)

Az eljárás nyelve: francia

A felek

Felperes: Joseph Vanhellemont (Merchtem, Belgium) (képviselő:
L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesnek a Brüsszelben foglalkoztatott személyi
állomány személyzeti bizottsága helyi tagozata 2002. decem-
beri választása során leadott szavazatok újraszámlálását célzó
2002. december 23-i panaszát elutasító, 2003. augusztus 26-i
bizottsági határozat megsemmisítése, valamint szükség szerint
az e panasszal érintett határozatok megsemmisítése iránti
kereset, másrészt pedig kártérítési kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a felperesnek a Brüsszelben foglalkoztatott
személyi állomány személyzeti bizottsága helyi tagozata 2002.
decemberi választása során leadott szavazatok újraszámlálását
célzó 2002. december 23-i óvásai alapján az intézkedést megta-
gadó bizottsági határozatot megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 47., 2004.2.21.
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