
Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1. uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 10 lutego
2005 r. (przekazanej w piśmie z dnia 14 lutego 2005 r.,
odebranym dnia 25 lutego 2005 r.), oddalającej zażalenie
złożone przez skarżącego w dniu 16 września 2004 r. na
decyzję przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 22
czerwca 2004 r. (konkurs COM/PB/04), odmawiającej
dopuszczenia skarżącego do tego konkursu;

2. w niezbędnym zakresie uchylenie również wspomnianej
decyzji przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 22
czerwca 2004 r. (konkurs COM/PB/04) oraz pisma ją
zatwierdzającego z dnia 19 lipca 2004 r.;

3. obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszenie kandydatury skarżącego, będącego członkiem perso-
nelu pomocniczego w Komisji, na konkurs o charakterze
wewnętrznym dotyczący zmiany kategorii COM/PB/04 została
odrzucone z powodu tego, że nie był on członkiem personelu
tymczasowego ani urzędnikiem w dniu upływu terminu
zgłaszania kandydatur.

Skarżący zarzuca Komisji:

— po pierwsze, naruszenie art. 27 i 29 ust. 1 regulaminu
pracowniczego oraz popełnienie oczywistego błędu w
ocenie, ponieważ skutkiem zaskarżonych decyzji oraz
ogłoszenia o konkursie było odrzucenie kandydatów,
którzy mogli wykazać szczególne kwalifikacje oraz znaczne
doświadczenie zawodowe nabyte w Komisji na rzecz
kandydatów, którzy mogliby mieć mniejsze kwalifikacje
oraz wykazać mniejszy rzeczywisty staż pracy w służbach
Komisji oraz

— po drugie, naruszenie zasady niedyskryminacji w ten
sposób, że pracownicy, którzy przez większość kariery
zawodowej w Komisji mieli status personelu pomocniczego
zostają jego zdaniem dopuszczeni do udziału w konkursie
wyłącznie na tej podstawie, że w dniu upływu terminu
zgłaszania kandydatur są członkami personelu tymczaso-
wego, podczas gdy kandydatura skarżącego, który przez
długi czas był członkiem personelu tymczasowego, została
odrzucona wyłącznie z tego powodu, że w tym dniu był
członkiem personelu pomocniczego.

Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2005 r. przez Republikę
Włoską przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-212/05)

(2005/C 193/62)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 30 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Republiki Włoskiej, reprezento-

wanej przez Avvocato dello Stato Antonia Cingolę, przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) stwierdzenie nieważności zaskarżonych pism [z dnia 21
marca 2005 r. nr 02772 [POR Campania Cel 1 2000-2006
(nr CCI 1999 IT 16 1 PO 007)], z dnia 13 maja 2005 r. nr
04534 [Docup Cel 2 Regione Lombardia 2000-2006 (nr
CCI 2000 IT 16 2 DO 014)] oraz z dnia 13 maja 2005 r.
nr 04537 [Docup Cel 2 Regione Lombardia 2000-2006 (nr
CCI 2000 IT 16 2 DO 014)]], jak również wszelkich
uprzednich i następczych aktów z nimi związanych;

2) obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są analogiczne do tych przedsta-
wionych w sprawie T-345/04 Republika Włoska przeciwko
Komisji (1).

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004, str. 55

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2005 r. przez Jean-Luca
Delplanckego i Matteo Governatoriego przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-213/05)

(2005/C 193/63)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 26 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Jean-Luca Delplanckego, zamiesz-
kałego w Braine-le-Comte (Belgia) oraz Matteo Governatoriego,
zamieszkałego w Saint-Josse-ten-Node (Belgia) reprezentowa-
nych przez adwokatów Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina,
Alberta Coolena, Jeana Noëla Louisa i Etienne 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 one ich
grupę zaszeregowania z zastosowaniem art. 12 załącznika
XIII do regulaminu pracowniczego;
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