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W dniu 9 marca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Sandrine Corvoisier, zamieszkałej
we Frankfurcie nad Menem, Roberty Friz, zamieszkałej we
Frankfurcie nad Menem, Hundjy Preud'homme, zamieszkałej
we Frankfurcie oraz Elviry Rosati, zamieszkałej we Frankfurcie
nad Menem, reprezentowanych przez adwokatów Georges'a
Vandersandena oraz Laure Levi przeciwko Europejskiemu
Bankowi Centralnemu.

Skarżący wnoszą do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wakującym stano-
wisku ECB/156/04 zmierzającego do obsadzenia sześciu
stanowisk „Records Managements Specialists”,

— jeżeli zajdzie taka potrzeba, uchylenie decyzji oddalających
„administrative reviews” oraz „grievance procedures” wnie-
sione przez skarżące, które to decyzje zostały odpowiednio
wydane dnia 1 października 2004 r. oraz 21 grudnia 2004
r. i doręczone pomiędzy dniem 27 grudnia 2004 r. i 13
stycznia 2005 r.,

— uchylenie wszystkich decyzji podjętych w wykonaniu
ogłoszenia o wakującym stanowisku, a w szczególności
decyzji o zatrudnieniu,

— nakazanie pozwanej przedłożenia akt administracyjnych,

— zasądzenie od pozwanej odszkodowania za szkodę mate-
rialną wycenioną tymczasowo ex aequo et bono na
40 000 EUR oraz zadośćuczynienia za krzywdę wycenioną
ex aequo et bono na 4 EUR,

— obciążenie pozwanej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Skarżące pracują w EBC na stanowiskach „Research Analysts”
(analityków naukowych) sklasyfikowanych w grupie zaszerego-
wania E/F. Jednym z warunków wymaganych do podjęcia pracy
na tych stanowiskach było posiadanie tytułu uniwersyteckiego.

W dniu 13 lipca 2004 r. pozwana opublikowała ogłoszenie o
wakującym stanowisku zmierzające do zatrudnienia sześciu
„Records Management Specialists” (specjalistów ds. elektronicz-

nego zarządzania dokumentami) do pomocy i skompletowania
jednostki archiwum Banku. Stanowiska te sklasyfikowane są w
tej samej grupie zaszeregowania co stanowisko skarżących tj. w
grupie E/F. Ogłoszenie o wakującym stanowisku wymaga od
kandydatów ukończenia szkoły średniej.

Na poparcie swej skargi skarżące podnoszą naruszenie art. 20.2
wewnętrznego regulaminu EBC, wytycznych EBC w sprawie
„development track”, okólnika administracyjnego dotyczącego
zatrudniania, a także zasady „patere legem ipse quam fecisti”.
Odwołując się do faktu, iż przy ich zatrudnieniu niezbędne
było posiadanie tytułu uniwersyteckiego, a kwestionowane
ogłoszenie przewidywało jedynie ukończenie szkoły średniej,
podnoszą one także naruszenie zasady niedyskryminacji.
Ponadto wskazują one na naruszenie art. 45 i 46 warunków
zatrudnienia, podnosząc, że komitet pracowniczy nie był
wcześniej konsultowany. W końcu skarżące podnoszą zarzut
popełnienia oczywistego błędu w ocenie.
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W dniu 14 marca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Dominique'a Albert-
Bousqueta, zamieszkałego w Brukseli oraz 142 innych urzęd-
ników, reprezentowanych przez adwokatów: Sébastiena Orlan-
diego, Xaviera Martina, Alberta Coolena, Jean-Noëla Louisa i
Etienne'a Marchala, z adresem do doręczeń w Luksemburgu
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnoszą do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji o powołaniu skarżących na urzędników
Wspólnot Europejskich w zakresie, w jakim ustalają ich
grupy zaszeregowania na podstawie art. 12 załącznika XIII
regulaminu pracowniczego,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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