
Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2005 r. przez Stéphana
Veramme'a przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-272/05)

(2005/C 229/68)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 8 lipca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich wniesiona przez Stéphana Veramme'a, zamiesz-
kałego w Auderghem (Belgia), reprezentowanego przez Lucasa
Vogela, avocat.

Skarżący wnosi do Sądu o:

— uchylenie decyzji wydanej przez organ uprawniony do
zawierania umów w dniu 21 marca 2005 r., w której
oddalił on wniosek, przekwalifikowany na zażalenie,
złożony przez skarżącego w dniu 10 grudnia 2004 r. prze-
ciwko decyzji w sprawie ustalenia zaszeregowania i wyna-
grodzenia skarżącego jako pracownika kontraktowego na
podstawie umowy, której wykonanie rozpoczęło się z
dniem 16 września 2004 r.;

— w razie konieczności uchylenie również pierwotnej decyzji
w sprawie ustalenia zaszeregowania i wynagrodzenia
skarżącego jako pracownika kontraktowego na podstawie
umowy, której wykonanie rozpoczęło się z dniem 16
września 2004 r.;

— zasądzenie od pozwanej odszkodowania w kwocie 25 000
euro, z zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia,
obniżenia lub uściślenia tej kwoty;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są identyczne jak w sprawie T-
253/05 Fernandez Tunon przeciwko Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2005 r. przez Paulo
Sequeirę Wandschneidera przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-282/05)

(2005/C 229/69)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 12 lipca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Paulo Sequeiry Wandschneidera,
reprezentowanego przez adwokatów Georgesa Vandersandena
oraz Chiarę Ronzi, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery dotyczącego
okresu referencyjnego od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r.,

2) w zakresie w jakim będzie to konieczne, uchylenie decyzji
oddalającej zażalenie złożone przez skarżącego w dniu 2
grudnia 2004 r.,

3) zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodo-
wania łącznie z odsetkami za poniesioną krzywdę moralną
oraz szkodę majątkową ocenioną, na zasadzie ex aequo et
bono oraz z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia, na
kwotę 2.500 euro,

4) obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty:

Powołane przez skarżącą zarzuty i główne argumenty są iden-
tyczne jak te w sprawie T-110/04 Sequeira Wandschneider
przeciwko Komisji (1)

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004, str. 86.
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