
A felperes a következő döntés meghozatalát kéri a Bíróságtól:

– semmisítse meg a felperes 2001–2002-es értékelési eljárás
során vizsgált szakmai előmenetelére vonatkozó értékelését
véglegesen megállapító 2003. március 31-i határozatot,

– semmisítse meg az említett értékelést,

– semmisítse meg a felperes által 2002. szeptember 24-én
benyújtott, a támadott határozat megsemmisítését kérő,
panaszt (R/562/03) hallgatólagosan elutasító határozatot,

– kötelezze az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek nem
vagyoni kár jogcímén ex aequo et bono 10 000 euróban
meghatározott kártérítést, a követelésnek az eljárás során
történő felemelése, illetve leszállítása iránti jog fenntartása
mellett,

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb jogi érvek

Kérelme alátámasztására a felperes hivatkozik a személyzeti
szabályzat 25. cikke (2) albekezdésének, valamint 26. és 43.
cikkeinek, továbbá a 43. cikk végrehajtásáról szóló, a Bizottság
által 2002. április 26-án elfogadott általános rendelkezések
megsértésére. Szintén hivatkozik hatáskörrel való visszaélésre,
általános jogelvek – mint a védelmi jogok tiszteletben tartása, a
megfelelő ügyintézés elve és az egyenlő elbánás elve – megsér-
tésére, valamint nyilvánvaló értékelési hibára.

Imre Czigany, Isabel Alves, Georgette Henningsen és
Michel Lucas által 2004. április 26-án az Európai Közös-

ségek Bizottsága ellen benyújtott kereset

(T-149/04. sz. ügy)

(2004/C 168/18)

(Az eljárás nyelve: francia)

Imre Czigany, lakóhely: Rhode St. Genèse (Belgium), Isabel
Alves, lakóhely: Luxembourg, Georgette Henningsen, lakóhely:
Brüsszel, és Michel Lucas, lakóhely: Brüsszel, képviseli Gilles
Bounéou és Frédéric Frabetti avocats, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. április 26-án keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperesek a következő döntés meghozatalát kérik a Bíró-
ságtól:

– semmisítse meg a felperesek vonatkozásában a 2001–2002-
es értékelési eljárást,

– másodlagosan semmisítse meg a felperesek szakmai előmene-
telének a 2001.7.1. és 2002.12.31. közötti időszakra vonat-
kozó értékelését (REC/CDR),

– állapítsa meg a díjakat, költségeket és ügyvédi munkadíjakat,
továbbá kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát ezek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb jogi érvek

A felperesek által jelen ügyben felhívott jogalapok és fontosabb
jogi érvek megegyeznek a T-43/04. és T-47/04. sz. ügyekben
felhívottakkal.

Bernard Nonat által 2004. április 16-án az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen benyújtott kereset

(T-151/04. sz. ügy)

(2004/C 168/19)

(Az eljárás nyelve: francia)

Bernard Nonat, lakóhely: Brüsszel, képviselik: Sébastien
Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis és Etienne Marchal
avocats, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. április 16-án kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához
az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes a következő döntés meghozatalát kéri a Bíróságtól:

– semmisítse meg a felperes szakmai előmenetelének a 2002.
július 1-je és december 31-e közötti időszakra vonatkozó
értékelését véglegesen megállapító határozatot,

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb jogi érvek

Jelen ügy felperese szakmai előmenetelének a 2002. július 1-je
és december 31-e közötti időszakra vonatkozóan megállapított
értékelését kifogásolja.

Kérelme alátámasztása végett a felperes hivatkozik:

– az indokolási kötelezettség megszegésére,

– a személyzeti szabályzat 43. cikke, valamint a 2001–2002-es
értékelési eljárásra vonatkozó átmeneti intézkedések sérel-
mére,

– a személyzeti szabályzat 43. cikke végrehajtásáról szóló álta-
lános rendelkezések 5. cikke (5) bekezdésének c) pontja sérel-
mére,

– a nyilvánvaló mérlegelési hibára,

– az egyenlő elbánás és a megkülönböztetés tilalma elvének
sérelmére,

– a megjegyzések és az adott osztályzatok közötti összhang
hiányára.
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