
2008. február 22-én benyújtott kereset – Gippini Fournier
kontra Bizottság

(F-21/08. sz. ügy)

(2008/C 116/62)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eric Gippini Fournier (Brüsszel, Belgium) (képviselő:
F. Ruggeri Laderchi ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a Bizottság azon határozatának megsemmisítése,
amelynek értelmében a felperes a 2003. évi előléptetési
időszakra egyáltalán nem kapott elsőbbségi pontot, továbbá
elutasították, hogy „főigazgatósági elsőbbségi pontokat” kapjon,
valamint elutasították, hogy az intézmény érdekében végzett
munkáért adott elsőbbségi pontokat kapjon a személyzeti
szabályzat 45. cikke általános végrehajtási szabályainak 9. cikke
alapján. Másrészt az alperes arra kötelezése, hogy térítse meg a
felperesnek azt a vagyoni kárt, amely a felperest érte és a
szakmai előmenetele során mindvégig érni fogja amiatt, hogy a
megtámadott határozatból eredően mindig később kerül sor az
előléptetéseire, valamint nem vagyoni kártérítés jogcímén
fizessen a felperesnek 2 500 eurót.

A felperes kereseti kérelmei

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határoza-
tot, amelynek értelmében a felperes a 2003. évi előléptetési
időszakra egyáltalán nem kapott elsőbbségi pontot, továbbá
elutasították, hogy „főigazgatósági elsőbbségi pontokat”
kapjon, valamint elutasították, hogy az intézmény érdekében
végzett munkáért adott elsőbbségi pontokat kapjon a
személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási szabá-
lyainak 9. cikke alapján;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy
térítse meg a felperesnek azt a vagyoni kárt, amely a felperest
érte és a szakmai előmenetele során mindvégig érni fogja
amiatt, hogy a megtámadott határozatból eredően mindig
később kerül sor az előléptetéseire;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy nem
vagyoni kártérítés jogcímén fizessen a felperesnek 2 500
eurót;

– a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költ-
ségek viselésére.

2008. február 22-én benyújtott kereset – Miguelez Herreras
kontra Bizottság

(F-22/08. sz. ügy)

(2008/C 116/63)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Benedicta Miguelez Herreras (Brüsszel, Belgium)
(képviselő: M. van der Woude ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A 2007. április 17-i határozat annyiban történő megsemmisí-
tése, amennyiben e határozat értelmében a felperes egyetlen
kiegészítő elsőbbségi pontot sem kapott, tehát a 2003. évi
előléptetési időszakra továbbra is két elsőbbségi pontot, összesen
pedig 23 pontot kap, valamint az alperes kártérítés fizetésére
történő kötelezése.

A felperes kereseti kérelmei

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007.
április 17-i határozatot annyiban, amennyiben e határozat
értelmében a felperes egyetlen kiegészítő elsőbbségi pontot
sem kapott, tehát a 2003. évi előléptetési időszakra továbbra
is két elsőbbségi pontot, összesen pedig 23 pontot kap;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 5 000 euró
kártérítés fizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizott-
ságát kötelezze a költségek viselésére.

2008. február 18-án benyújtott kereset – Di Bucci kontra
Bizottság

(F-23/08. sz. ügy)

(2008/C 116/64)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vittorio Di Bucci (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. van
der Woude ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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