
A felperes kereseti kérelmei

– A Törvényszék változtassa az egy érdempontot adó határoza-
tot két érdempontot adó határozattá;

– másodlagosan a Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult
hatóságot arra, hogy továbbítsa a Törvényszékhez mindazon
bizonyítékot és iratot, amelyekre a főigazgató a 2006.
november 23-i és 2006. szeptember 7-i határozatát alapozta,
továbbá semmisítse meg e határozatokat, valamint a vegyes
bizottság határozatát;

– a Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot
kártérítés címén egy euró jelképes összeg megfizetésére;

– a Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek
viselésére.

2007. december 10-én benyújtott kereset – Van Arum
kontra Parlament

(F-139/07. sz. ügy)

(2008/C 92/99)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Rinse van Arum (Winksele, Belgium) (képviselő:
W. van den Muijsenbergh ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperes egyrészt az értékelő jelentés megváltoztatását, másod-
lagosan annak megsemmisítését kéri. Harmadlagosan kéri annak
elrendelését, hogy továbbítsák részére mindazon bizonyítékokat,
amelyek az értékelő jelentésben szereplő bizonyos vitatott
megállapítások alapjául szolgáltak, továbbá a Törvényszék határ-
ozzon a tényállásról és a vitatott értékelésről. Másrészt a felperes
kéri, hogy a Törvényszék kötelezze az alperest kártérítés címén
egy euró jelképes összeg megfizetésére.

A felperes kereseti kérelmei

– A Törvényszék változtassa meg az értékelő jelentést;

– másodlagosan a Törvényszék semmisítse meg az értékelő
jelentést;

– harmadlagosan a Törvényszék rendelje el az értékelő jelen-
tésben szereplő bizonyos vitatott megállapítások alapjául szol-
gáló összes bizonyíték megküldését a felperes számára, és a
Törvényszék határozzon a tényállás bizonyos elemeiről és a
vitatott értékelésről;

– a Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot
kártérítés címén egy euró jelképes összeg megfizetésére;

– a Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek
viselésére.

2007. december 20-án benyújtott kereset – Maniscalco
kontra Bizottság

(F-141/07. sz. ügy)

(2008/C 92/100)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Daniele Maniscalco (Róma, Olaszország) (képviselők:
C. Cardarello és F. D'amora ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperest IV. csoport 13. besorolási fokozatának 1. fizetési
fokozatába besoroló határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a ADMIN.B.2/
OG/jmt/ D(07)23504 sz. határozatot;

– a Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa alaposnak a felperes
magasabb besorolási fokozatba való besorolás és az őt a
16. besorolási fokozatba való besorolását lehetővé tévő szol-
gálati viszony kezdő időpontja óta megillető díjazás-külön-
bözet megfizetése iránti kérelmét;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Személyügyi és Igaz-
gatási Főigazgatóság személyügyi és előmeneteli A igazgató-
ságát a 13. és a 16. besorolási fokozat közötti díjazás-külön-
bözet kamatokkal és járulékokkal növelt megfizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék ismerje el, hogy a felperes a
jövőben a 16. besorolási fokozatnak a szakmai tapasztalata
időtartamának megfelelő fizetési fokozatába való besorolásra
jogosult.

2007. december 21-én benyújtott kereset – Yannoussis
kontra Bizottság

(F-143/07. sz. ügy)

(2008/C 92/101)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Georgios Yannoussis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: A.
Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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