C 134/54

SL

Uradni list Evropske unije

Predlogi tožeče stranke
— Za ničnega naj se razglasi ukrep z dne 23. junija 2009 v
delu v katerem je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo tožeče
stranke zoper informativno poročilo iz leta 2008;

— za ničnega naj se razglasi informativno poročilo iz leta
2008, tako v delu glede ciljev, kot v delu glede presoje;

— za nične naj se razglasijo vsi povezani, poznejši in prejšnji
akti, med katerimi so smernice direktorata za kadrovske
zadeve za sestavo mnenja z eno od prvih čerk abecede in
količinskimi omejitvami, ki so določene pri presoji A ali B+,
in napredovanja z dne 18. marca 2009, glede na to, da je,
ob upoštevanju ocene nadrejenih tožeče stranke, EIB ni
upoštevala pod točko „Promotions from Function E to D“;

22.5.2010

— odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 20. julija 2009 zoper
odločbo o zavrnitvi zahtevka z dne 30. januarja 2009 naj se
razglasi za nično;

— dopis ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 z dne 6. novembra
2009, ki ga je tožeča stranka prejela 16. decembra 2009
naj se, kolikor je potrebno, razglasi za ničen;

— kolikor je potrebno, naj se ugotovi, da postopek o izvrše
vanju pravnih jamstev iz člena 73 Kadrovskih predpisov za
uradnike Evropskih skupnosti v zvezi z nesrečo z dne 12.
septembra 2003 traja že več kot pet let;

— kolikor je potrebno, naj se ugotovi, da je bilo razumno
trajanje postopka že preseženo;
— BEI naj se naloži vračilo nepremoženjske in premoženjske
škode in plačilo stroškov postopka, obresti in revalorizacijo
priznanega zneska.

Tožba, vložena 25. februarja 2010 – Marcuccio proti
Komisiji

— Komisiji naj se naloži vračilo materialne in nematerialne
škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi nerazumnega
trajanja zadevnega postopka, in plačilo 10 000 EUR oz.
višjega ali nižjega zneska, ki ga Sodišče za uslužbence
šteje za pravičen in primeren;

(Zadeva F-14/10)
(2010/C 134/90)
Jezik postopka: italijanščina

— Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki od dne, ki sledi
dnevu, v katerem je zahtevek z dne 30. januarja 2009
prispel na Komisijo, do dejanskega plačila zneska
10 000 EUR plača obresti na ta znesek v višini 10 % na
leto z letno kapitalizacijo;

Stranki
Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zastopnik: G.
Cipressa, odvetnik)

— toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožena stranka: Evropska komisija
Tožba, vložena 26. februarja 2010 – Andres in drugi proti
ECB
Predmet in opis spora

(Zadeva F-15/10)

Ugotovitev predolgega trajanja postopka za priznanje delne
invalidnosti in za naložitev toženi stranki vračila škode, nastale
tožeči stranki.

(2010/C 134/91)
Jezik postopka: francoščina

Predlogi tožeče stranke

Stranke

— Odločba Komisije o zavrnitvi zahtevka z dne 30. januarja
2009 naj se razglasi za nično;

Tožeče stranke: Carlos Andres in drugi (Frankfurt na Majni,
Nemčija) (zastopnika: M. Vandenbussche in L. Levi, odvetnika)

