
2010. augusztus 17-én benyújtott kereset — De Britto 
Patricio-Dias kontra Bizottság 

(F-66/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/139) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képvi
selő: L. Massaux ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra 
vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének a megsemmisítése 
annyiban, amennyiben az a felperest a III. teljesítmény-szintbe 
sorolta és annak két előléptetési pontot adott. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2010. május 12-i R/98/10. sz. határozatát, 
és amennyiben szükséges a 2008. január 1-je és december 
31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelen
tést; 

— kötelezze az alperest a méltányosan megállapított 25 000 
euró megfizetésére; 

— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 

2010. augusztus 18-án benyújtott kereset — Marcuccio 
kontra Bizottság 

(F-67/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/140) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. 
Cipressa ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Az F-41/06. sz. ügyben a felperesnél felmerült költségek kéthar
mada megtérítésének elutasításáról szóló bizottsági határozat 
megsemmisítése 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatósághoz 2009. szeptember 22-én benyújtott és a 

2009. október 8-i irattal módosított felperesi kérelem eluta
sításáról szóló alperesi határozatot, annak formájától függet
lenül; 

— semmisítse meg — amennyiben szükséges — a vitatott hatá
rozattal szemben 2010. április 5-én a felperes által a kine
vezésre jogosult hatósághoz benyújtott panaszt elutasító 
határozatot, annak formájától függetlenül; 

— semmisítse meg — amennyiben szükséges — a 
HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139. sz., 2010. április 27-i 
értesítést; 

— kötelezze a Bizottságot a vitatott határozat folytán a felperes 
által elszenvedett és a későbbiekben elszenvedendő kár 
megtérítése címén 21 608,75 euró összegnek — a 2009. 
szeptember 22-én kelt kérelem és az említett összeg tény
leges megfizetéséig terjedő időszakra évenkénti tőkésítés 
mellett számított 10 %-os kamattal növelve — a felperes 
részére történő megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot a költségek viselésére. 

2010. augusztus 20-án benyújtott kereset — Behnke kontra 
Bizottság 

(F-68/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/141) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

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

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra vonat
kozó szakmai előmeneteli jelentés alapján a felperest a II. telje
sítmény-csoportba soroló és annak öt előléptetési pontot juttató 
határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008. január 
1-je és december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai 
előmeneteli jelentés alapján a felperest a II. teljesítmény- 
csoportba soroló és annak öt előléptetési pontot juttató 
határozatot; 

— másodlagosan állapítsa meg a személyzeti szabályzat 43. 
cikkével kapcsolatos általános végrehajtási rendelkezések 8. 
cikke (4) bekezdésének jogellenességét annyiban, amenn
yiben az lehetővé teszi, hogy az értékelési és előléptetési 
vegyes bizottság konszenzussal fogadja el véleményét; 

— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

HU C 288/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.23.


