
Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie osta-
tecznego przyjęcia sprawozdania z przebiegu kariery zawo-
dowej za okres 2001/2002;

— uchylenie sprawozdania;

— uchylenie decyzji odrzucającej w sposób dorozumiany
odwołania skarżącego, wniesionego dnia 24 września
2002 r. (R/562/03) i zmierzającego do uchylenia zaska-
rżonej decyzji;

— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego zadośćuczy-
nienia za krzywdę oszacowaną według zasad słuszności na
kwotę 10.000 euro, z zastrzeżeniem podwyższenia albo
obniżenia tej kwoty w toku postępowania;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i zasadnicze argumenty:

Na poparcie swojej skargi, skarżący podnosi naruszenie art. 25
ust. 2 oraz art. 26 i 43 regulaminu pracowniczy urzędników,
jak również Postanowień ogólnych dotyczących stosowania
art. 43 w brzmieniu przyjętym przez Komisję dnia 26 kwietnia
2002 r. Skarżący podnosi również nadużycie władzy, naru-
szenie zasad ogólnych prawa, takich jak poszanowanie prawa
do obrony, zasada dobrej administracji oraz zasada równego
traktowania, jak również oczywisty błąd w ocenie.

Skarga wniesiona dnia 26 kwietnia 2004 r. przez Imre
Czigany'ego, Isabel Alves, Georgette Henningsen i Michela

Lucasa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-149/04)

(2004/C 168/18)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 26 kwietnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich sporządzona przez Imre Czigany'ego,
zamieszkałego w Rhode St. Gense (Belgia), Isabel Alves,
zamieszkałą w Luksemburgu, Georgette Henningsen,
zamieszkałą w Brukseli i Michela Lucasa, zamieszkałego w
Brukseli, reprezentowanych przez Gilles Bounéou i Frédéric
Frabetti, avocats, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Skarżący wnoszą do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie, w zakresie dotyczącym skarżących, przeprowa-
dzania oceny za lata 2001 – 2002;

— ewentualnie, unieważnienie sprawozdania z przebiegu
kariery zawodowej (REC/CDR) skarżących za okres
1.7.2001 r. – 31.12.2002 r.;

— rozstrzygnięcie w przedmiocie wydatków, kosztów i hono-
rariów oraz zasądzenie ich zapłaty przez Komisję Wspólnot
Europejskich.

Zarzuty i główne argumenty:

Zarzuty i główne argumenty powołane w niniejszej sprawie
przez skarżących są identyczne jak zarzuty i argumenty
powołane w sprawach T-43/04 i T-47/04.

Skarga wniesiona dnia 16 kwietnia 2004 r. przez Bernarda
Nonata przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-151/04)

(2004/C 168/19)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 16 kwietnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich przez Bernarda Nonata, zamieszkałego
w Brukseli, reprezentowanego przez Sébastiena Orlandiego,
Alberta Coolena, Jean-Noëla Louisa i Etienne Marchal, avocats,
z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Skarżący wnosi do Sądu:

— o uchylenie decyzji zawierającej sprawozdanie z przebiegu
kariery zawodowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia
2002 r.;

— o zasądzenie kosztów od strony pozwanej.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący w niniejszej sprawie nie zgadza się ze sprawozdaniem
z przebiegu kariery zawodowej, sporządzonym za okres od
1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

Na poparcie swoich roszczeń skarżący podnosi:

— uchybienie obowiązkowi uzasadnienia;

— naruszenie art. 43 statutu, jak również przepisów przejścio-
wych, mających zastosowanie do przeprowadzania oceny w
latach 2001-2002;

— naruszenie art. 45 akapit piąty lit. c) przepisów ogólnych
dotyczących wykonania art. 43 statutu;

— oczywisty błąd w ocenie;

— naruszenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

— sprzeczność między opisem i przyznanymi ocenami.
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