
Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2005 r. przez Franka Slig-
gersa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-261/05)

(2005/C 229/61)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 8 lipca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Franka Sliggersa, zamieszkałego
w Schilde (Belgia), reprezentowanego przez Lucasa Vogela,
avocat, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— 1. uchylenie decyzji podjętej w dniu 21 marca 2005 r.
przez organ właściwy do zawierania umów, na mocy której
oddalono wniosek — zakwalifikowany ponownie jako
zażalenie — złożony przez skarżącego w dniu 14 grudnia
2004 r. przeciwko decyzji ustalającej klasyfikację i wyna-
grodzenie skarżącego jako członka personelu kontrakto-
wego zgodnie z postanowieniami umowy, która weszła w
życie w dniu 14 września 2004 r.

— 2. w razie konieczności uchylenie również pierwotnej
decyzji, na mocy której ustalono klasyfikację i wynagro-
dzenie skarżącego jako członka personelu kontraktowego,
zgodnie z umową, która weszła w życie w dniu 14
września 2004 r.

— 3. zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wyso-
kości 25.000 EUR, z wyraźnym zastrzeżeniem później-
szego podwyższenia, obniżenia lub uściślenia tej kwoty.

— 4. obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zarzuty i główne argumenty są identyczne z tymi, jakie
powołano w sprawie T-253/05 Fernandez Tulon przeciwko
Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2005 r. przez Johana
Maesa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-265/05)

(2005/C 229/62)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 8 lipca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Johana Maesa, zamieszkałego w

Sterrebeek-Zaventem (Belgia), reprezentowanego przez Lucasa
Vogela, avocat, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji podjętej w dniu 21 marca 2005 r. przez
organ właściwy do zawierania umów, na mocy której odda-
lono wniosek — zakwalifikowany ponownie jako zażalenie
— złożony przez skarżącego w dniu 3 grudnia 2004 r.
przeciwko decyzji ustalającej klasyfikację i wynagrodzenie
skarżącego jako członka personelu kontraktowego zgodnie
z postanowieniami umowy, która weszła w życie w dniu
16 września 2004 r.

— w razie konieczności uchylenie również pierwotnej decyzji,
na mocy której ustalono klasyfikację i wynagrodzenie
skarżącego jako członka personelu kontraktowego, zgodnie
z umową, która weszła w życie w dniu 16 września 2004 r.

— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wyso-
kości 25.000 EUR, z wyraźnym zastrzeżeniem później-
szego podwyższenia, obniżenia lub uściślenia tej kwoty.

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zarzuty i główne argumenty są identyczne z tymi, jakie
powołano w sprawie T-253/05 Fernandez Tulon przeciwko
Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2005 r. przez Elizabeth
De Smedt przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-267/05)

(2005/C 229/63)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 8 lipca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Elizabeth De Smedt, zamieszkałej
w Wezembeek-Oppem (Belgia), reprezentowanej przez Lucasa
Vogela, avocat, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
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