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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Prasītāja prasījumi:
— atcelt 2009. gada 23. septembra pasākumu tiktāl, ciktāl
Pārsūdzību izskatīšanas komiteja noraidīja prasītāja iesniegto
apelāciju par 2008. gada novērtējuma ziņojumu;

— atcelt novērtējuma ziņojumu par 2008. gadu gan tajā daļā,
kas attiecas uz mērķiem, gan uz vērtējumu;

— atcelt visus saistītos, izrietošos un pirms tam veiktos pasā
kumus, tostarp Personāldaļas direktorāta izdotās vadlīnijas,
lai vērtējumu apkopotu, izmantojot vienu no pirmajiem alfa
bēta burtiem A vai B+, un paaugstināšanu amatā, par kuru
lēmums tika pieņemts 2009. gada 18. martā, jo, pēc prasī
tāja vadītāju izteiktajiem uzskatiem, EIB viņu nebija ņēmusi
vērā sadaļā “Paaugstināšana amatā no E līdz D pakāpei”;

— piespriest EIB atlīdzināt nodarīto morālo un materiālo kaitē
jumu un tiesāšanās izdevumus, kā arī samaksāt procentus un
kompensāciju par naudas vērtības kritumu attiecībā uz
piešķirtajām naudas summām.

Prasība,

kas

celta 2010. gada 25.
Marcuccio/Komisija

februārī

—

22.5.2010.

— atcelt aktu, ar kuru noraidīta prasītāja 2009. gada 20. jūlijā
iesniegtā sūdzība par lēmumu, ar kuru noraidīts 2009. gada
30. janvāra lūgums;

— tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2009. gada 6. novembra
ziņojumu ADMIN.B.2/MB/ls D(09) 29562, kuru prasītājs
saņēma 2009. gada 16. decembrī;

— tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka procedūra ar mērķi
nodrošināt prasītājam saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildie
nesta noteikumu 73. pantu piešķirto tiesisko garantiju īste
nošanu saistībā ar 2003. gada 12. septembrī notikušo
nelaimes gadījumu, ilga vairāk nekā piecus gadus;

— tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka attiecīgās procedūras
ilgums nav bijis saprātīgs;

— piespriest Komisijai atlīdzināt materiālo un morālo kaitē
jumu, kas prasītājam nepamatoti radies attiecīgās procedūras
nesaprātīgā ilguma dēļ, un izmaksāt EUR 10 000 vai tādu
lielāku vai mazāku summu, kādu Vispārējā tiesa uzskatītu
par taisnīgu un pareizu;

(Lieta F-14/10)
(2010/C 134/90)
Tiesvedības valoda — itāļu

— piespriest Komisijai, sākot no nākamās dienas pēc 2009.
gada 30. janvāra lūguma saņemšanas Komisijā un līdz
EUR 10 000 faktiskai samaksai, izmaksāt prasītājam
procentu maksājumus par šo summu ar likmi 10 % gadā,
ar attiecīgās summas ikgadēju kapitalizāciju;

Lietas dalībnieki
Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (pārstāvis — G. Cipressa,
avvocato)

— piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Atbildētāja: Eiropas Komisija
Prasība, kas celta 2010. gada 26. februārī — Andres u.c./ECB
(Lieta F-15/10)

Strīda priekšmets un apraksts
Lūgums atzīt procedūras, kuras ietvaros tika lūgts atzīt daļējas
invaliditātes iestāšanos, pārmērīgo ilgumu un piespriest atbildē
tājai atlīdzināt prasītājam radītos zaudējumus

(2010/C 134/91)
Tiesvedības valoda — franču

Prasītāja prasījumi:

Lietas dalībnieki

— atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīts 2009. gada 30.
janvāra lūgums;

Prasītāji: Carlos Andres u.c. (Frankfurte pie Mainas, Vācija)
(pārstāvji — M. Vandenbussche un L. Levi, advokāti)

