
Az ügy tárgya

Egyrészről az EPSO 2006. december 14-i azon határozatának
megsemmisítése iránti kérelem, amely az esetleges versenyvizs-
gára-bocsátás érdekében nem hívta fel a felperest jelentkezési lap
kitöltésére, másrészről pedig a felperest ért kár megtérítése iránti
kérelem

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfo-
gadhatatlant elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

2007. október 8-án benyújtott kereset – Tomas kontra
Parlament

(F-116/07. sz. ügy)

(2008/C 64/107)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Hollandia) (képviselő(k):
M. Michalauskas ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

– A Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult ható-
ságnak a felperest elbocsátó határozatát abban a részében,
amelyben azt a panaszt elutasító határozat nem semmisítette
meg, illetve semmisítse meg a panaszt elutasító határozatot
abban a részében, amelyben az nem semmisítette meg az
elbocsátási határozatot;

– kötelezze az alperest 125 000 euró vagyoni és nem vagyoni
kártérítésként való megfizetésére;

– a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes egyrészt a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest
elbocsátó határozatának megsemmisítését, másrészt pedig az őt
ért kár megtérítését kéri. Keresetének alátámasztására a kineve-
zésre jogosult hatóság hatáskörrel való visszaélésére, az Európai

Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata több rendelkezé-
sének megsértésére, valamint a helyes közigazgatási gyakorlatról
szóló európai kódex 19. cikkének megsértésére, a védelemhez
való jog tiszteletben tartása és a gondos ügyintézés elvének
megsértésére, továbbá a Parlament gondoskodási kötelezettsé-
gének megsértésére hivatkozik.

2007. október 25-én benyújtott kereset – Marcuccio kontra
Bizottság

(F-122/07. sz. ügy)

(2008/C 64/108)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő:
G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2006.
november 30-i RELEX.K.4 D(2006)522434. sz. feljegyzést;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007.
február 15-i D(2007) 502458. sz. feljegyzést;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2001. szep-
tember 6-i eseményre vonatkozó vizsgálatot lezáró határoza-
tot, amely időpontban a felperes az Európai Bizottság angolai
képviselete biztonsági szolgálatának segítségét kérte gépjár-
műve gumiabroncsának kicserélése céljából;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperesnek a
felperes által a kinevezésre jogosult hatósághoz 2006. szep-
tember 1-jén benyújtott kérelem elutasítását tartalmazó hatá-
rozatát;

– amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi-
sítse meg a 2007. július 17-i ADMIN.B.2/MB/nb
D(07) 16072. sz. feljegyzést;

– amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi-
sítse meg a felperes által a kinevezésre jogosult hatósághoz
2007. március 26-án benyújtott panasz elutasítását tartal-
mazó határozatot;
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