
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (negyedik
tanács) a T-137/03. sz. O. Mancini kontra Európai Közös-
ségek Bizottsága ügyben 2005. február 3-án hozott ítélete
ellen O. Mancini által 2005. április 15-én benyújtott

fellebbezés

(C-172/05. P. sz. ügy)

(2005/C 132/39)

(Az eljárás nyelve: francia)

O. Mancini (képviseli: E. Boigelot ügyvéd) 2005. április 15-én
fellebbezést nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (negyedik tanács) a
T-137/03. sz. O. Mancini kontra Európai Közösségek Bizott-
sága ügyben 2005. február 3-án hozott ítélete ellen.

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

– nyilvánítsa fellebbezését elfogadhatónak és megalapozottnak,
valamint

– semmisítse meg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának
a T-137/03. sz. Mancini kontra Bizottság ügyben 2005.
február 3-án hozott ítéletét.

A felperes azt is kéri a Bíróságtól, hogy ő maga bírálja el az
ügyet, és helyt adva az általa a T-137/03. sz. ügyben benyújtott
eredeti keresetnek:

– semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes
által az Igazgatási Főigazgatóság B8 „Egészségügyi szolgálat –
Brüsszel” egységének orvosszakértői állására beadott jelentke-
zését elutasító 2002. június 28-i határozatát;

– semmisítse meg a felperes által a személyzeti szabályzat 90.
cikke (2) bekezdése alapján 2002. július 29-én benyújtott
panaszát kifejezetten elutasító, a felperessel 2003. január 27-
én közölt 2003. január 23-i határozatot;

– semmisítse meg Dr. Dolmans kinevezését az orvosszakértői
állásra, amely elsősorban a felperes által a betöltetlen állásra
beadott jelentkezés elutasításával járt;

– az okozott nem vagyoni kárért és szakmai előmenetelének
sérelme miatt ítéljen meg neki az alperes által fizetendő,
méltányosan meghatározott 15 000 euró kártérítést,

– minden esetben kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bíróság alapokmányának 58. cikke alapján a fellebbezés
jogalapja a közösségi jognak az Elsőfokú Bíróság általi megsér-
tése, és az Elsőfokú Bíróság által elkövetett eljárási szabálytalan-
ságok, amelyek sértik a felperes érdekeit.
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