
Zarzuty i główne argumenty

W dniu 3 czerwca 2004 r. skarżąca, urzędnik Trybunału Spra-
wiedliwości, złożyła wniosek o odszkodowanie za szkodę mate-
rialną i krzywdę moralną, jaką poniosła ona na skutek blokady
jej kariery od momentu wprowadzenia w 2000 r. nowego
systemu awansowania. Ponieważ ten wniosek, jak również jej
zażalenie zostały odrzucone, skarżąca wniosła niniejszą skargę.
Na poparcie swoich żądań twierdzi ona, iż rzeczona blokada jej
kariery, jak również poniesione przez nią szkoda materialna i
krzywda moralna są wynikiem rażących i powtarzających się
nieprawidłowości oraz bezczynności administracji Trybunału,
zarówno na etapie sprawozdań z oceny, jak i punktów awansu
przyznawanych na tej podstawie.

Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2005 r. przez Vesse-
linę Ranguelovą przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa T-227/05)

(2005/C 205/52)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 13 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Vesseliny Ranguelovej,
zamieszkałej w Bergen (Niderlandy), reprezentowanej przez
adwokatów Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta
Coolena i Etienne'a Marchala, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) uchylenie decyzji Komisji zaszeregowującej ją do grupy
A*6,

2) obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Skarżąca została zatrudniona przez Komisję jako członek
personelu tymczasowego na stanowisku, poziom odpowiedzial-
ności którego został w ogłoszeniu o naborze ustalony poprzez
odniesienie do grup zaszeregowania A7 — A4, które w nowym
systemie odpowiadają grupom zaszeregowania A*8 — A*12.
Przy zatrudnieniu została ona jednak zaszeregowana do grupy
A*6.

Skarżąca podważa tę decyzję podnosząc takie same zarzuty jak
skarżący w sprawie T-196/05.

Skarga wniesiona 15 czerwca 2005 r. przez AEPI A.E.
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-229/05)

(2005/C 205/53)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 15 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Elliniki Etairia pros
Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias, spółki z siedzibą w
Maroussi Attikis, reprezentowanej przez adwokata T. Asproge-
rakasa-Grivasa, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu Komisji
Wspólnot Europejskich jako niezgodnego z prawem i
stwierdzenie, że praktyka stosowana przez wskazane w
skardze spółki zarządzające prawami pokrewnymi narusza
prawo wspólnotowe;

— uwzględnienie jej wniosku o sygn. 2001/4372,56(2001)A/
3603/2 oddalonego przez zaskarżony akt;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania i kosztami pomocy prawnej pełnomocnika strony
skarżącej.
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