
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie T- 375/02 Alessandro Cavallaro przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Konkurs otwarty — Decyzja komisji konkur-
sowej o niedopuszczeniu do testów ustnych z powodu
wyników uzyskanych na teście pisemnym — Tajność prac
komisji — Uzasadnienie — Równość traktowania — Błąd w

ustaleniach faktycznych)

(2005/C 193/37)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-375/02 Alessandro Cavallaro, zamieszkały w
Rzymie (Włochy), reprezentowany przez adwokata C. Fortego,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J.
Currall i L. Lozano Palacios, wspierani przez adwokata A. Dal
Ferra, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za
przedmiot wniosek o uchylenie decyzji organu powołującego z
dnia 11 września 2002 r., oddalającej jego zażalenie na decyzję
komisji konkursowej konkursu otwartego COM/A/6/01 z dnia
15 maja 2002 r. o przyznaniu mu niewystarczającej liczby
punktów z testu pisemnego w tym konkursie i, w konsek-
wencji, niedopuszczenie go do testów ustnych, a także wniosek
o stwierdzenie nieważności ostatnich etapów tego konkursu, w
zakresie niezbędnym do przyznania należnych mu praw, Sąd
Pierwszej Instancji (piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes, E.
Martins Ribeiro i K. Jürimäe, sędziowie; sekretarz: M. J. Plingers,
administrator, wydał w dniu 7 czerwca 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 44 z 22.2.2003

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie T-105/03 Triantafyllia Dionyssopoulou prze-
ciwko Radzie Unii Europejskiej (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Skarga o uchylenie
— Odpadnięcie legitymacji procesowej — Bezprzedmiotowość

— Skarga o odszkodowanie)

(2005/C 193/38)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-105/03 Triantafyllia Dionyssopoulou, była urzęd-
niczka Rady Unii Europejskiej, zamieszkała w Brukseli (Belgia),

reprezentowana przez F. Renard, avocat, przeciwko Radzie Unii
Europejskiej (pełnomocnicy: M. Sims i F. Anton), mającej za
przedmiot wniosek o uchylenie decyzji ustalającej ostateczne
sprawozdanie z oceny za okres 1999-2001 oraz skargę o
odszkodowanie za szkodę poniesioną przez skarżącą, Sąd
(pierwsza izba), w składzie: J.D. Cooke, prezes, R. García-Valde-
casas i I. Labucka, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, admini-
strator, wydał w dniu 31 maja 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Orzekanie w kwestii żądania uchylenia stało się bezprzedmiotowe.

2) Żądanie odszkodowania zostaje oddalone jako bezzasadne.

3) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 112 z 10.5.2003

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie T-177/03 Andreas Strohm przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Odmowa awansowania do grupy zaszerego-
wania A4 — Porównanie zasług — Obowiązek uzasadnienia
— Uzupełnienie uzasadnienia — Skarga o uchylenie oraz

naprawienie szkody — Dopuszczalność)

(2005/C 193/39)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-17703, Andreas Strohm, urzędnik Komisji
Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Brukseli (Belgia), repre-
zentowany przez adwokat C. Illig, przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich (pełnomocnik: C. Berardis-Kayser wspierana przez
adwokata B. Wägenbaura, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu), mającej za przedmiot wniosek o uchylenie decyzji
Komisji z dnia 14 sierpnia 2002 r. o nieawansowaniu skarżą-
cego w roku 2002 do grupy zaszeregowania A4 oraz wniosek
o zasądzenie odszkodowania, Sąd (piąta izba), w składzie: M.
Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: C.
Kristensen, administrator, wydał w dniu 2 czerwca 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:
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