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Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage:
—

nietig te verklaren het besluit van het TABG van 3 augustus 2000 houdende weigering om de onregelmatigheid van verzoekers ambtelijke positie te erkennen en de
door verzoeker geleden morele en beroepsschade te
vergoeden;

—

verweerster te verwijzen in de kosten.

C 245/31

Doorhaling van de zaken T-31/97 tot en met T-36/97,
T-45/97, T-78/97, T-79/97, T-82/97, T-88/97 tot en met
T-98/97, T-100/97 tot en met T-105/97, T-114/97 tot en
met T-120/97, T-129/97, T-133/97, T-135/97 tot en met
T-138/97, T-150/97 tot en met T-153/97, T-157/97,
T-158/97, T-174/97, T-180/97, T-208/97 en T-209/97 (1)
(2001/C 245/51)

(Procestaal: Frans)
Middelen en voornaamste argumenten
Verzoeker komt op tegen het besluit om het administratieve
onderzoek betreffende de door hem uitgeoefende functie af te
sluiten, voorzover bij dat besluit afwijzend wordt beslist op
zijn verzoek om de onregelmatigheid van zijn ambtelijke
positie te erkennen en de door hem geleden morele en
beroepsschade te vergoeden. Uit dit onderzoek blijkt immers
dat er zowel bij de toewijzing als bij de vervulling van de
aan verzoeker opgedragen taken sprake was van functionele
stoornissen.

De president van de Eerste kamer van het Gerecht van eerste
aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking
van 12 juni 2001 de doorhaling in het register gelast van de
zaken T-31/97 tot en met T-36/97, T-45/97, T-78/97,
T-79/97, T-82/97, T-88/97 tot en met T-98/97, T-100/97 tot
en met T-105/97, T-114/97 tot en met T-120/97, T-129/97,
T-133/97, T-135/97 tot en met T-138/97, T-150/97 tot en
met T-153/97, T-157/97, T-158/97, T-174/97, T-180/97,
T-208/97 en T-209/97: Francisco Fernandez Ruiz en anderen
tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Ter ondersteuning van zijn beroep stelt verzoeker:
—

niet-nakoming van de motiveringsplicht;

—

kennelijk verkeerde beoordeling;

—

schending van het beginsel van goed bestuur;

—

schending van de rechten van de verdediging.

(1) PB C 131 van 26.4.1997, C 142 van 10.5.1997, C 166 van
31.5.1997, C 181 van 14.6.1997, C 199 van 28.6.1997, C 212
van 12.7.1997, C 228 van 26.7.1997, C 271 van 6.9.1997 en
C 7 van 10.1.1998.

Doorhaling van zaak T-190/99 (1)

Doorhaling van zaak T-258/93 (1)
(2001/C 245/50)

(Procestaal: Engels)
De president van de Vierde kamer (uitgebreid) van het Gerecht
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij
beschikking van 14 mei 2001 de doorhaling in het register
gelast van zaak T-258/93: H&R Ecroyd Limited tegen Raad
van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen.
(1) PB C 165 van 2.7.1992.

(2001/C 245/52)

(Procestaal: Spaans)
De president van de Vijfde kamer (uitgebreid) van het Gerecht
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij
beschikking van 4 april 2001 de doorhaling in het register
gelast van zaak T-190/99: SNIACE SA tegen Commissie van
de Europese Gemeenschappen.

(1) PB C 333 van 20.11.1999.

