
Ezenfelül a felperes a közösségi jog általános elveinek – mint a
gondoskodási kötelezettség, a gondos ügyintézés, az átlátha-
tóság, a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a jóhiszeműség elve –,
valamint a reformatio in peius tilalmának és a meghallgatáshoz
való jogának megsértésére hivatkozik.

2007. március 21-én benyújtott kereset – Potoms és Scillia
kontra Parlament

(F-26/07. sz. ügy)

(2007/C 117/58)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Gerrit Potoms (Malines, Belgium) és Mario Scillia
(Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N.
Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a személyzeti
szabályzat XIII. melléklete 5. és 12. cikkét jogellenesnek;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek
tisztviselői kinevezéséről szóló egyedi határozatokat azokban
a részeikben, amelyekben besorolási fokozatukat a személy-
zeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése
alapján határozzák meg;

– a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy az érdem-
pontok és az előléptetési pontok odaítélésére vonatkozó
végrehajtási intézkedések jogellenesek azokban a részeikben,
amelyeknek értelmében a valamely besorolási osztályból egy
másikba történő átmenet során az érdempontokat és az
előléptetési pontokat meg kell semmisíteni;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek által
előző besorolási osztályukban összegyűjtött érdempontok és
előléptetési pontok megsemmisítéséről szóló egyedi határoza-
tokat;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek díja-
zására vonatkozó, 1-nél kisebb sokszorozási tényező alkalma-
zásáról szóló egyedi határozatokat;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek az F-31/06. sz. ügyben (1) előadottakhoz nagyon
hasonló jogalapokra hivatkoznak.

(1) HL C 131., 2006.6.3., 50. o.

2007. március 26-án benyújtott kereset – Sundholm kontra
Bizottság

(F-27/07. sz. ügy)

(2007/C 117/59)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Asa Sundholm (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Közösségek Elsőfokú Bírósága T-86/04. sz., Sundholm kontra
Bizottság ügyben 2005. április 20-án hozott ítéletének végre-
hajtásaként hozott, a felperes 2001. július 1-je és 2002.
december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előme-
neteli jelentéséről szóló 2006. június 2-i határozatot;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest – az eljárás
e szakaszában – 1 euró mint nem vagyoni kár felperesnek
történő megfizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként az EK 233. cikk-
nek és az indokolási kötelezettségnek a megsértésére hivatkozik,
mivel a megtámadott határozatból nem derül ki, hogy az emlí-
tett ítélet indokait mennyiben vették figyelembe.

Egyebekben a fellebbező előadja, hogy a megtámadott határozat
egyrészt sérti a szakmai előmenetel új értékelési rendszerének
céljait, másrészt a megjegyzések és az adott pontok közötti össz-
hang hiánya miatt e határozat jogellenes.

A felperes végül a védelemhez való jog megsértésére hivatkozik,
mivel a rá vonatkozó értékelés alapjául szolgáló tényeket sem
azok megtörténtekor, sem az értékelési eljárás során vele nem
közölték.

2007. március 28-án benyújtott kereset – Quadu kontra
Bizottság

(F-29/07. sz. ügy)

(2007/C 117/60)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Sandro Quadu (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament
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