
Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2005 r. przez
Martine Heus przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(sprawa T-173/05)

(2005/C 182/72)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 27 kwietnia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Martine Heus zamiesz-
kałej w Anderlecht (Belgia), reprezentowanej przez Lucasa
Vogela, adwokata, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1. uchylenie decyzji wydanej przez organ właściwy w sprawie
mianowania w dniu 7 stycznia 2005 r. oddalającej zażalenie
skarżącej z dnia 18 października 2004 r. na decyzję z dnia
19 lipca 2004 r. wydaną przez przewodniczącego komisji
konkursowej konkursu COMP/PC/04 odmawiającą dopusz-
czenia skarżącej do tego konkursu;

2. uchylenie, o ile to będzie konieczne, ww. decyzji wydanej w
dniu 19 lipca 2004 r. przez przewodniczącego komisji
konkursowej konkursu COMP/PC/04;

3. obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Skarżąca twierdzi, że odmówiono jej dopuszczenia do
konkursu COMP/PC/04 z tego powodu, iż nie spełniała
warunku pięcioletniego stażu pracy w Komisji lub innej insty-
tucji, przy czym komisja konkursowa nie uwzględniła okresów
działalności zawodowej pełnionej przez skarżącą przy Komisji
w charakterze pracownika tymczasowego.

Na poparcie swojej skargi, skarżąca podnosi naruszenie art. 27
i 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego oraz oczywisty błąd w
ocenie, ponieważ jej zdaniem zaskarżona decyzja oraz
ogłoszenie o konkursie, w każdym razie znaczenie nadane im
przez organ właściwy w sprawie mianowania, prowadzą do
wykluczenia skarżącej z powodów związanych wyłącznie z jej
wcześniejszym statusem administracyjnym (status pracownika
kontraktowego, nie zaś urzędnika).

Skarżąca powołuje się również na naruszenie zasady niedyskry-
minacji, ponieważ sporne kryteria umożliwiają dopuszczenie
do konkursu innych kandydatów, pomimo iż posiadają oni
niższe kompetencje i mniejsze doświadczenie zawodowe w
Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2005 r. przez Pię
Landgren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

(Sprawa T-180/05)

(2005/C 182/73)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 28 kwietnia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Pii Landgren, zamiesz-
kałej w Turynie (Włochy), reprezentowanej przez adwokata
Marca-Alberta Lucasa, przeciwko Europejskiej Fundacji Kształ-
cenia.

Skarżąca wnosi do Sądu o:

1) uchylenie decyzji byłego Dyrektora Fundacji z dnia 25
czerwca 2004 r. o zwolnieniu skarżącej z pracy;

2) uchylenie, w razie konieczności, decyzji Dyrektora ds.
Szkoleń z dnia 19 stycznia 2005 r. oddalającej sprzeciw
skarżącej od ww. decyzji z dnia 27 września 2004 r.;

3) zasądzenie od Fundacji na rzecz skarżącej, tytułem napra-
wienia szkody materialnej spowodowanej sprzecznością z
prawem zaskarżonych decyzji, kwoty odpowiadającej wyna-
grodzeniu i emeryturze, do których byłaby uprawniona,
gdyby świadczyła pracę na rzecz Fundacji do momentu
osiągnięcia wieku 65 lat, pomniejszonej o kwotę odszkodo-
wania z tytułu zwolnienia z pracy oraz kwotę zasiłku dla
bezrobotnych, jak również kwotę emerytury, które
otrzymała lub otrzyma z tytułu zwolnienia jej z pracy;

4) zasądzenia od Fundacji na rzecz skarżącej, tytułem napra-
wienia szkody niematerialnej, którą poniosła wskutek
sprzeczności z prawem zaskarżonej decyzji, kwoty w wyso-
kości ustalonej przez Sąd;

5) obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W opinii skarżącej Fundacja nie wykazała, by decyzja w przed-
miocie zwolnienia opierała się na zgodnych z prawem podsta-
wach, tym bardziej, że decyzja ta pozostaje w oczywistej
sprzeczności z oceną skarżącej za rok 2003.

Skarżąca twierdzi również, że prawdziwy powód jej zwolnienia
jest rażąco sprzeczny z prawem i sprzeczny z interesem służby,
jako że opiera się on na wcześniejszym porozumieniu, zgodnie
z którym miała ona zakończyć pracę w Fundacji po dniu 31
grudnia 2003 r.
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