
A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A felpereseket kötelezi a saját és a Bizottság költségeinek viselésére.

3) A Magyar Köztársaság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 300., 2004.12.4.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. március 16-i végzése
– V kontra Parlament

(T-345/05 R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés – Európai parlamenti képviselő
mentelmi jogának felfüggesztése – A végrehajtás felfüggesz-
tése iránti kérelem – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – El-

fogadhatóság – Sürgősség)

(2007/C 96/74)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: V (képviselők: J. Lofthouse, M. Monan barristers és
E. Hayes solicitor)

Alperes: az Európai Parlament (képviselők: H. Krück, D. Moore és
M. Windisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészről a felperes mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló
[törölt bizalmas adatok] európai parlamenti határozat végrehajtá-
sának felfüggesztése iránti kérelem, másrészről kérelem aziránt,
hogy az Elsőfokú Bíróság hozzon ideiglenes intézkedést a bünte-
tőeljárás megindításának megakadályozása céljából az Elsőfokú
Bíróságnak az alapkeresetről hozott jogerős határozatáig,
harmadrészről kérelem aziránt, hogy az Elsőfokú Bíróság bizto-
sítsa a felperes névtelenségét, és a jelen kérelmet csak az Első-
fokú Bíróságnak az alapkeresetről hozott határozatában és csak
akkor említse meg, ha az esetleges nemzeti eljárás befejeződik,
negyedrészről kérelem aziránt, hogy az Elsőfokú Bíróság hatal-

mazza fel a felperest arra, hogy az ideiglenes intézkedés iránti
eljárásban és az alapkereset elbírálására irányuló eljárásban a
felek által benyújtott írásbeli beadványokat közölje az Egyesült
Királyságban a büntetőeljárás lefolytatására illetékes hatósággal,
valamint azzal a nemzeti bírósággal, amely a nemzeti ügyet el
fogja bírálni, ötödrészről kérelem aziránt, hogy az alapeljárásban
a tárgyalásra mihamarabb sor kerüljön.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet eluta-
sítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. február 16-i végzése –

Dikigorikos Syllogos Ioanninon kontra Parlament és
Tanács

(T-449/05. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – A 2005/36/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv – A szakmai képesítések elisme-
rése – A letelepedés szabadsága – Ügyvédek – Közvetlen és

személyes érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 96/75)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Dikigorikos Syllogos Ioanninon (Görögország)
(képviselő: S. Athanasiou ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: U. Rösslein, A. Trou-
piotis és I. Anagnostopoulou meghatalmazottak) és az Európai
Unió Tanácsa (képviselők: M.C. Giorgi Fort, M. Balta és R.
Szostak meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 255.,
22. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem

2007.4.28.C 96/36 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


