
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich (czwarta izba) z dnia 3 lutego 2005 r. w
sprawie T-137/03 O. Mancini przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich, wniesione przez O. Manciniego w

dniu 15 kwietnia 2005 r.

(Sprawa C-172/05 P)

(2005/C 132/39)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 15 kwietnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie O. Manciniego,
reprezentowanego przez adwokata E. Boigelota od wyroku
Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba)
z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie T-137/03 O. Mancini prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Wnoszący odwołanie zwraca się do Trybunału o:

— uznanie, iż jego odwołanie jest dopuszczalne i uzasadnione,
oraz

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie T-137/03
Mancini przeciwko Komisji.

Wnoszący odwołanie wnosi również o to, aby Trybunał Spra-
wiedliwości sam orzekł w sprawie oraz o to, by uwzględniając
jego skargę w sprawie T-137/03:

— uchylił decyzję organu powołującego z dnia 28 czerwca
2002 r., którą odrzucono kandydaturę wnoszącego
odwołanie na stanowisko lekarza konsultanta przy „Służbie
medycznej w Brukseli” — DG Admin B8;

— uchylił decyzję w sposób wyraźny oddalającą jego skargę,
która została wniesiona na podstawie art. 90 ust. 2 regula-
minu pracowniczego w dniu 29 lipca 2002 r. i w sposób
wyraźny oddalona decyzją z dnia 23 stycznia 2003 r. dorę-
czoną wnoszącemu odwołanie w dniu 27 stycznia 2003 r.;

— cofnięcie nominacji Dr Dolmans na stanowisko lekarza
konsultanta, z którą to w szczególności wiązało się odrzu-
cenie kandydatury wnoszącego odwołanie na wolne stano-
wisko;

— nakazał stronie pozwanej, aby zapłaciła wnoszącemu
odwołanie kwotę 15.000 EUR wraz z odsetkami, obliczoną
ex aequo et bono, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę
i uszczerbek w karierze zawodowej;

— w każdym przypadku obciążył stronę pozwaną kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty odwołania, zgodnie z art. 58 Statutu Trybunału Spra-
wiedliwości, opierają się na naruszeniu prawa wspólnotowego
oraz naruszeniu procedury w postępowaniu przed Sądem,
niekorzystnie wpływające na interesy wnoszącego odwołanie.
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