
A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2007.
május 2-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-2/06. sz. ügy) (1)

(Tisztviselők – Szociális biztonság – Balesetbiztosítás és
foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítás – Munka-
helyi baleset – A személyzeti szabályzat 73. cikkének alkalma-

zására vonatkozó eljárás megszüntetése)

(2007/C 155/80)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő:
I. Cazzato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
C. Bernardis-Kayser meghatalmazott, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperest 2003. szeptember 10-én ért balesettel összefüggő és
a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján részére nyújtandó
ellátásra vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló bizottsági ha-
tározat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfoga-
dhatatlant elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 86., 2006.4.8., 48. o.

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007.
május 24-i végzése – Lofaro kontra Bizottság

(F-27/06. és F-75/06. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazott – A próbaidő meghosz-
szabbítása – Elbocsátás a próbaidő végén – Sérelmet okozó
aktus – A panasz benyújtásának határideje –

Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 155/81)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alessandro Lofaro (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J.-L.
Laffineur ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és K. Hermann meghatalmazottak, segítőjük az F-27/06. sz.
ügyben: F. Longfils ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az F-27/06. sz. ügyben:

Egyrészt a felperes próbaidejét meghosszabbító és ezen időszak
végén a felperes elbocsátásáról szóló bizottsági határozat
megsemmisítése iránti, másrészt kártérítési kérelem.

Az F-75/06. sz. ügyben:

Egyrészt a felperest a próbaideje végén elbocsátó, 2005. szep-
tember 28-i bizottsági határozat, illetve a felperes próbaidejének
e határozat alapjául szolgáló értékelésének megsemmisítése
iránti, másrészt kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a kereseteket – mint elfogad-
hatatlanokat – elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) F-27/06. sz. ügy: HL C 208., 2006.5.6., 35. o.; F-75/06. sz. ügy:
HL C 212, 2006.9.2., 48. o.

2007. május 9-én benyújtott kereset – Korjus kontra
Bíróság

(F-43/07. sz. ügy)

(2007/C 155/82)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nina Korjus (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő:
J. Ortlinghaus ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes kine-
vezésére vonatkozó határozatot, amennyiben az a személyzeti
szabályzat XIII. melléklet 13. cikkének (1) bekezdése alapján
sorolja be a felperest;

2007.7.7.C 155/44 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


