
Przedmiot sprawy

Wniosek, po pierwsze, o uchylenie decyzji organu upoważnio-
nego do zawierania umów zatrudnienia z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie oddalenia wniosku o przedłużenie skarżącej umowy
zatrudnienia jako członka personelu tymczasowego, a po
drugie, o zasądzenie od Komisji sumy 101 328,60 EUR
powiększonej o odsetki za zwłokę, tytułem odszkodowania

Sentencja wyroku

1) Decyzja organu upoważnionego do zawierania umów zatrudnienia
z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie oddalenia wniosku o
przedłużenie skarżącej umowy zatrudnienia jako członka personelu
tymczasowego zostaje uchylona.

2) Zasądza się od Komisji na rzecz skarżącej sumę 50 000 (pięćdzie-
sięciu tysięcy) EUR tytułem odszkodowania.

3) Komisja pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez
skarżącą, w tym koszty związane z postępowaniem w sprawie
zarządzenia środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2005 r.
— Recalde Langarica przeciwko Komisji

(Sprawa T-283/03) (1)

(Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny —
Artykuł 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracow-
niczego — Prawo do obrony — Oczywisty błąd w ocenie —
Pojęcie stałego miejsca zamieszkania — Artykuł 26 regula-
minu pracowniczego — Praca wykonywana dla innego

państwa)

(2005/C 257/18)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Lucía Recalde Langarica (Bruksela, Belgia)
[Przedstawiciele: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier i D. Domín-
guez Pérez, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
J. Currall w charakterze pełnomocnika, wspierany przez J.
Rivasa Andrésa i J. Gutiérreza Gisberta, avocats.]

Przedmiot sprawy

żądanie uchylenia decyzji Komisji odbierającej skarżącej
dodatek zagraniczny

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 239 z 4.03.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2005 r.
— Hosman-Chevalier przeciwko Komisji

(Sprawa T-72/04) (1)

(Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny —
Artykuł 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracow-
niczego — Pojęcie „pracy wykonywanej dla innego państwa”)

(2005/C 257/19)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sonja Hosman-Chevalier (Bruksela, Belgia)
[Przedstawiciele: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, E. Wouters
i A. Syagués Torres, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
J. Currall i M. Velardo]

Przedmiot sprawy

żądanie uchylenia decyzji Komisji z dnia 29 października
2003 r., odmawiającej skarżącej przyznania dodatku zagranicz-
nego, o którym mowa w art. 4 załącznika VII do regulaminu
pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, jak
również dodatków związanych

Sentencja wyroku

1) Decyzje z dnia 8 kwietnia i 29 października 2003 r. zostają
uchylone w zakresie, w jakim odmawiają przyznania skarżącej
dodatku zagranicznego przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a)
załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich oraz dodatku na zagospodarowanie prze-
widzianego w art. 5 ust. 1 tego załącznika.

2) W pozostałej części skarga zostaje odrzucona.

3) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania w całości.

(1) Dz.U. C 94 z 17.04.2004
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