
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

2009. július 2-án benyújtott kereset — Marcuccio kontra 
Bizottság 

(F-65/09. sz. ügy) 

(2009/C 220/89) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. 
Cipressa ügyvéd) 
Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

A jogvita tárgya és leírása 

Azon határozat megsemmisítése, amelyben az alperes eluta
sította a felperes bizonyos orvosi költségeinek 100 %-os 
mértékű megtérítése iránti kérelmét. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2002. 
november 25-i kérelmet elutasító határozatot; amennyiben 
szükséges, az EK 241. cikk értelmében a jelen jogvitára 
nézve nem alkalmazva a személyzeti szabályzat 72. cikkét, 
a [betegbiztosításról szóló] szabályzatot, valamint az orvosi 
tanács állítólagos véleményét; 

— semmisítse meg a 2008. augusztus 5-i feljegyzést; 
— amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2008. november 

1-i panaszt elutasító határozatot; 
— amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2009. március 4-i 

feljegyzést; 
— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a jelen 

eljárásban megsemmisíteni kért intézkedéseivel okozott kár 
megtérítése címén 25 000 euró vagy a Közszolgálati 
Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt más 
összeg felperes számára történő megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költ
ségek viselésére. 

2009. július 10–én benyújtott kereset — Angulo Sanchez 
kontra Tanács 

(F-67/09. sz. ügy) 

(2009/C 220/90) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Nicolas Angulo Sanchez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: 
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal, ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes által szüleinek súlyos betegsége miatt benyújtott, 
külön szabadság iránti kérelmeket elutasító alperesi határozatok 
megsemmisítése 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Tanács 
2008. október 8-i és 2008. december 8-i határozatait, 
amelyekben elutasította a felperes azon külön szabadság 
iránti kérelmeit, amelyeket szüleinek rendkívül súlyos beteg
ségére hivatkozva nyújtott be; 

— A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Unió 
Tanácsát a költségek viselésére. 

2009. július 24–én benyújtott kereset — Barbin kontra 
Európai Parlament 

(F-68/09. sz. ügy) 

(2009/C 220/91) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Florence Barbin (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: 
S.Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis és E. Marchal ügyvédek) 

Alperes: Európai Parlament 

A jogvita tárgya és leírása 

A kinevezésre jogosult hatóság arra vonatkozó 2008. november 
10-i határozatának a megsemmisítése, hogy a felperest a 2006- 
os előléptetési időszakban nem léptették elő AD 12 besorolási 
fokozatba. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai 
Parlamentnek az arra vonatkozó határozatát, hogy a felpe
rest a 2006-os előléptetési időszakban nem léptették elő AD 
12 besorolási fokozatba; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet köte
lezze a költségek viselésére.
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