C 22/42

Uradni list Evropske unije

SL

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2005/566/ES z
dne 9. decembra 2004 v zvezi s postopkom iz člena 81 ES in
člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/E-2/37.533 – Holin
klorid) (povzetek v UL 2005, L 190, str. 22)

26.1.2008

generalnega direktorata komisij, pristojnih za notranje politike
Evropskega parlamenta, imenovan Alfredo De Feo, se razglasi za
nično.
2) V preostalem se tožba zavrne.
3) Parlamentu se naloži plačilo stroškov.

Izrek
(1) UL C 115, 14.5.2005.

1) Tožba se zavrne.
2) Družbam Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo
Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV in
Akzo Nobel Functional Chemicals BV se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 143, 11.6.2005.

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 –
Italija proti Komisiji
(Zadeva T-308/05) (1)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2007 –
Angelidis proti Parlamentu
(Zadeva T-113/05) (1)

(„Strukturni skladi — Sofinanciranje — Uredbi (ES)
št. 1260/1999 in št. 448/2004 — Pogoji za upravičenost do
predplačil, ki so jih nacionalni organi plačali v okviru sistemov
državnih pomoči ali v povezavi z odobritvijo pomoči — Dokaz,
da so sredstva uporabili končni naslovniki — Ničnostna tožba
— Izpodbojni akt“)
(2008/C 22/78)

(„Javni uslužbenci — Uradniki — Pritožba v zvezi z delovnim
mestom z nazivom A2 — Zavrnitev kandidature — Bistvena
kršitev postopka — Ničnostna tožba — Odškodninska
tožba“)

Jezik postopka: italijanščina

(2008/C 22/77)
Jezik postopka: francoščina

Stranke
Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: sprva A.
Cingolo, nato P. Gentili, avvocati dello Stato)

Stranki
Tožeča stranka: Angel Angelidis (Luxembourg, Luksemburg)
(zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)
Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: A. Bencomo
Weber, J.F. de Wachter in A. Lukošiūtė, zastopniki)
Predmet
Prvič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta, s katero je bila zavrnjena kandidatura tožeče stranke za
delovno mesto direktorja direkcije „Proračun“ generalnega direktorata komisij, pristojnih za notranje politike Parlamenta, in na
navedeno delovno mesto imenovan drug kandidat, in drugič,
predlog za odškodnino za povrnitev škode, ki naj bi jo
domnevno utrpela tožeča stranka zaradi zavrnitve njene kandidature.
Izrek
1) Odločba urada Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2004,
s katero je bil na delovno mesto direktorja direkcije za proračun

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: L.
Flynn in M. Velardo, zastopnika, skupaj z G. Faedom, odvetnik)

Predmet
Zahtevek za razglasitev ničnosti odločb, ki naj bi bile vsebovane
v dopisih Komisije št. 5272 z dne 7. junija 2005, št. 5453 z
dne 8. junija 2005, št. 5726 in št. 5728 z dne 17. junija 2005
ter št. 5952 z dne 23. junija 2005.

Izrek
1) Tožba se zavrne.
2) Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 257, 15.10.2005.

