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Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-249/04. sz., Combescot
kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 12-én hozott ítélete
ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság
elutasította az egyrészt a felperes hivatali felettesei magatartása
jogellenességének megállapítására, a felperes segítségnyújtáshoz
való jogának elismerésére és a 2001. július 1-je és 2002.
december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmene-
teli jelentésének megsemmisítésére, másrészt a felperes által
hivatkozott károk megtérítésére irányuló kérelmet.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság L. Combescot-t kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek
viselésére.

(1) HL C 37., 2008.2.9.
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Felek

Felperes: Philippe Combescot (képviselők: A. Maritati és V. Messa
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A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Curral meghatalmazott és S. Corongiu ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-250/04. sz., Combescot
kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 12-én hozott ítélete
ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság
csupán nem vagyoni kár bekövetkeztét fogadta el, elutasítva a
felperes kérelmét, amely az őt a kolumbiai külképviselet-vezetői
beosztásra vonatkozó pályázatból kizáró határozat jogellenessé-
gének megállapítására, valamint az említett beosztás betöltéséről
hozott határozat megsemmisítésére és a felperes által hivatko-
zott károk megtérítésére irányult.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság L. Combescot-t kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek
viselésére.

(1) HL C 37., 2008.2.9.
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