
Az ügy tárgya

Az Európai Szociális Alap által az „Euroform” közösségi kezde-
ményezés Spanyolország esetében való elfogadásáról
(PO 913051ES8) szóló, 1991. december 19-i C(91) 2852 határo-
zat alapján odaítélt támogatás és a spanyol hatóságok által a
Cámara de Comercio e Industria de Zaragozának a „Tricoin”
projektre (EUR-82) – amely projekt végrehajtása a Copy Aragón
de Zaragoza társaság feladata – odaítélt ESZA pénzeszközök
megszüntetéséről szóló, 2000. december 29-i C
(2000) 2621 bizottsági határozat megsemmisítése iránti
kérelem.

A végzés rendelkező része

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

2) Az Elsőfokú Bíróság a Cámara de Comercio e Industria de Zara-
gozát kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 233., 2002.9.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. november 22-i végzése –

Milbert és társai kontra Bizottság

(T-434/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Előléptetés – 2003-as előléptetési időszak –

Az előléptetés megtagadása – Előléptetési pontok odaítélése –

Megsemmisítés iránti kereset – Eljáráshoz fűződő érdek –

Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

(2006/C 331/90)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Alex Milbert (Hesperange, Luxemburg), Czigány Imre
(Rhode-Saint-Genèse, Belgium), José Manuel De la Cruz
Gonzalez (Brüsszel, Belgium), Viviane Deveen (Overijse,
Belgium), Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Luxem-
burg), Laura Gnemmi (Hünsdorf, Luxemburg), Marie-José
Reinard (Bertrange, Luxemburg), Vassilios Stergiou (Kraainem,
Belgium), és Ioannis Terezakis (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
eredetileg G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek, majd F. Frabetti)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Bersc-
heid és H. Krämer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2003-as előléptetési időszakban magasabb besorolási
fokozatba előléptetett tisztviselők listájának megsemmisítése
annyiban, amennyiben az nem tartalmazza a felperesek nevét,
valamint adott esetben e határozatot előkészítő jogi aktusok
megsemmisítése, másodlagosan pedig a 2003-as előléptetési

időszak során előléptetés céljából adott érdempontok odaítélé-
sének a felpereseket érintő részben történő megsemmisítése
iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 6., 2005.1.8.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. november 22-i végzése –

Sanchez Ferriz kontra Bizottság

(T-436/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Előléptetés – 2003-as előléptetési időszak –

Az előléptetés megtagadása – Előléptetési pontok odaítélése –

Megsemmisítés iránti kereset – Eljáráshoz fűződő érdek –

Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

(2006/C 331/91)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Carlos Sanchez Ferriz (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
eredetileg G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek, majd F. Frabetti)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Ber-
scheid és H. Krämer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2003-as előléptetési időszakban magasabb besorolási
fokozatba előléptetett tisztviselők listájának megsemmisítése
annyiban, amennyiben az nem tartalmazza a felperes nevét,
valamint adott esetben e határozatot előkészítő jogi aktusok
megsemmisítése, másodlagosan pedig a 2003-as előléptetési
időszak során előléptetés céljából adott érdempontok odaítélé-
sének a felperest érintő részben történő megsemmisítése iránti
kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 6., 2005.1.8.
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