
Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1. uchylenie, w dotyczącym jej zakresie, postępowania w
sprawie oceny za 2003 r.;

2. pomocniczo, uchylenie swej oceny przebiegu kariery za
okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia
2003 r.;

3. obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Skarżąca podnosi te same zarzuty, które zostały podniesione w
ramach sprawy T-97/04 (1) dotyczącej jej oceny przebiegu
kariery w latach 2001 — 2002.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004, str. 82

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2005 r. przez Michaela
Cwika przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-200/05)

(2005/C 193/54)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 12 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Michaela Cwika, zamieszkałego
w Tervuren (Belgia), reprezentowanego przez adwokata Nico-
lasa Lhoësta, z adresem do doręczeń w Luksemburgu prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) uchylenie decyzji dyrektora generalnego DG ECFIN z dnia
25 czerwca 2004 r., która potwierdza bez zmian, sprawo-
zdanie z przebiegu kariery zawodowej (REC) skarżącego za
okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,

2) uchylenie, w koniecznym zakresie, decyzji Komisji z dnia
24 stycznia 2005 r. odrzucającej zażalenie skarżącego (R/
970/04),

3) zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w symbo-
licznej wysokości 1,00 EUR,

4) obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Podnoszone przez skarżącego zarzuty i główne argumenty
dotyczące nowego systemu oceny urzędników są podobne do
zarzutów i głównych argumentów podnoszonych w sprawie T-
96/04. Ponadto, skarżący stwierdza, że ten nowy system
prowadzi do nadużycia władzy w związku z tym, że liczba
przyznanych punktów za zasługi jest uzależniona od przewidy-
wanych awansów. Skarżący twierdzi wreszcie, że sporne
sprawozdanie jest dotknięte oczywistym błędem w ocenie.

Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2005 r. przez José Maríę
Pereza Santandera przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa T-201/05)

(2005/C 193/55)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 18 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga José Maríi Pereza Santandera,
zamieszkałego w Ixelles (Belgia), reprezentowanego przez
adwokatów Georgesa Vandersandena i Laure Levi, z adresem
do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Radzie Unii Europej-
skiej.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— unieważnienie klasyfikacji do grupy zaszeregowania przy-
znanej skarżącemu na podstawie decyzji o powołaniu w
zakresie, w jakim klasyfikacja jest oparta na art. 12 ust. 3
załącznika XIII nowego regulaminu pracowniczego;

— w rezultacie, odtworzenie na nowo kariery skarżącego
(włącznie z nadaniem odpowiedniej rangi jego doświad-
czeniu w odpowiednio zmienionej grupie zaszeregowania,
jego prawom do awansowania oraz do renty i emerytury),
od grupy zaszeregowania, do której powinien był być
powołany na podstawie ogłoszenia o konkursie, w wyniku
którego został wpisany na listę rezerwową: czyli albo do
grupy zaszeregowania, o jaka była wymieniona w
ogłoszeniu o konkursie, albo, do grupy jej równoważnej
według klasyfikacji w ramach nowego regulaminu pracow-
niczego (oraz odpowiedniego stopnia zgodnie z regułami
obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004 r.), od chwili
wydania decyzji o jego powołaniu;
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