
Dario Scotto által az Európai Közösségek Bizottsága ellen
2005. február 18-án benyújtott kereset

(T-76/05. sz. ügy)

(2005/C 93/72)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Dario Scotto, képviseli: Massimo Condinanzi ügyvéd, 2005.
február 18-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság 2004. október 27-i határozatát,
amely elutasította a felperes 2004. július 12-i, R/616/04. sz.
panaszát, következésképpen semmisítse meg a 23330. sz.
szakmai előmeneteli értékelő jelentést;

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen ügy felperese a 2003.01.01. és 2003.08.31. időszakra
vonatkozó szakmai előmeneteli értékelő jelentésének (REC)
értékelését vitatja.

Kérelmei alátámasztására a következő jogalapokra hivatkozik:

– az Alapokmány 43. cikke, valamint a vonatkozó végrehajtási
rendeletek megsértése;

– a szakmai előmeneteli értékelő jelentés kialakítási eljárásának
megsértése a tárgyidőszak hiányos értékelése következtében;

– nyilvánvaló ténybeli hibák a felperes tevékenységének az
egyes kitűzött célok vonatkozásában történő értékelésben.

Andrea Balduini által az Európai Közöségek Bizottsága
ellen 2005. február 19-én benyújtott kereset

(T-77/05. sz. ügy)

(2005/C 93/73)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Andrea Balduini, képviseli: Gabriele Balduini ügyvéd, 2005.
február 19-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1) A felperessel a 2004.11.22-én kézbesített 2004.11.15-i
ajánlott levélben közölt, a kinevezésre jogosult hatóság
12.11.2004, ADMIN. B.2-PC/amd-D (2004) 27617. sz.
határozatának megsemmisítését követően járjon el az EPSO/
A/11/03. sz. versenyvizsga „A” tesztje (a szakterület isme-
rete) 11. és 36. kérdéseinek megsemmisítése ügyében;

2) következésképpen, az EPSO/A/11/03. sz. versenyvizsga
felvételi bizottságának a felperessel 2004. 05. 14-én közle-
ményében közölt az EPSO/5000LM–EN. sz. határozatának
megsemmisítését követően, állapítsa meg, és mondja ki,
hogy a felperes az első 450 legjobb pontszámot elért
pályázó között van, ennél fogva járjon el az EPSO/A/11/03.
versenyvizsga további szakaszaira való bocsátás ügyében;

3) kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen ügy felperese részt vett az EPSO/A/11/03. sz. nyílt
versenyvizsgán, amelynek első fordulójában három előválogató
tesztet kellett megoldani.

2004. május 14-i közleményében a felvételi bizottság tudatta a
felperessel, hogy az előválogatáson elért összesített eredménye,
44,726 pont, alapján nem kerülhet a 450 legjobb eredményt
elért pályázó közé, így nem bocsátható a további vizsgákra.

Ezt követő közleményében a felvételi bizottság tájékoztatta
valamennyi résztvevőt, hogy az előválogató teszt eredményei
csak azután kerültek meghatározásra, hogy a felvételi bizottság
az említett tesztek kérdései közül ötöt megsemmisített (az „A”
teszt 17., a „B” teszt 4. és 20., valamint a „C” teszt 45. és 52.
kérdését).

2005.4.16.C 93/40 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


