
– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az
fizessen a felperesnek a vizsgálat elmulasztása miatt a jövőben
keletkező kár megtérítéseként naponta 300 eurót, illetőleg a
Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, maga-
sabb vagy alacsonyabb összeget a keresetlevél benyújtásának
másnapjától a vizsgálat elvégzését – ideértve a vizsgálatot
előkészítő, illetve a vizsgálat következtében hozott intézke-
dések megtételét is – követően a vizsgálat eredményének a
felperessel, illetve a képviselet helyiségeiben, valamint a
Bizottság Fejlesztési Főigazgatóságának és Külügyi Főigazgató-
ságának székhelyén a kellő nyilvánossággal történő közlése
napjáig számítva;

– a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, milyen magatartást
tanúsított az alperes a 2001. október 29-i eseménnyel
kapcsolatban, akár azt megelőzően, akár annak idején, akár
azt követően, kivéve a vizsgálat elmulasztását;

– a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg és mondja ki, hogy
e magatartás jogellenes;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az
fizessen a felperesnek a felperes e magatartás miatt keletkezett
kárának megtérítéseként 5 000 000 eurót, illetőleg a
Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, maga-
sabb vagy alacsonyabb összeget;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy az
térítse meg a felperes valamennyi költségét és készkiadását,
ideértve az annak bizonyításához esetlegesen szükséges szak-
vélemény költségeit is, hogy az alperes fenti kártérítési kötele-
zettségeinek mindegyike az említett összegek mértékéig
fennáll, valamint általánosságban az ügy elbírálása tekinte-
tében jelentőséggel bíró valamennyi tény bizonyításának költ-
ségeit.

2008. január 2-án benyújtott kereset – Nijs kontra
Számvevőszék

(F-1/08. sz. ügy)

(2008/C 64/111)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselő: F.
Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a fellebbviteli bizottságnak a felperest a 2005. évi
előléptetési időszakban A*11 besorolási fokozatba elő nem
léptető határozatának megsemmisítése, másrészt pedig kártérí-
tési kérelem

Kereseti kérelmek

– A Törvényszék semmisítse meg a felperesről a 2005–2006.
évre vonatkozóan készített értékelést, beleértve a fellebbviteli
bizottságnak ezt az értékelést hatályában fenntartó, a felpe-
ressel 2007. március 2-án közölt, 01/2007. sz. határozatát;

– a Törvényszék semmisítse meg az ezekhez kapcsolódó és
utólag hozott határozatokat, többek között azt, hogy a felpe-
rest 2007-ben nem léptették elő AD 11 besorolási fokozatba;

– a Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék zárt ülésének
Michel Hervé megbízatását újabb hat évre meghosszabbító,
2007. március 8-i határozatát;

– a Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a felperest ért
10 000 eurónyi nem vagyoni kár megtérítésére, valamint
annak a vagyoni kárnak a megtérítésére amelyet a felperes
által a 2007. április 3-án bejelentett, utolsó előléptetési hatá-
rozatok hatálybalépése óta felvett és azon illetmények között
fennálló különbség alkot, amelyekre a felperes az említett ha-
tározatok hatálybalépésekor történő előléptetése esetén
jogosult lett volna;

– a Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Számvevő-
székét a költségek viselésére.

2008. január 3-án benyújtott kereset – Marcuccio kontra
Bizottság

(F-3/08. sz. ügy)

(2008/C 64/112)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

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

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felpereshez intézett angol nyelvű irat olasz fordítása iránti
felperesi kérelmet elutasító alperesi határozat elleni kereset
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